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LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE BERURI 

 

 

PREÂMBULO 

 

A Câmara Municipal de Beruri-AM, sob a proteção de Deus, em nome do Povo, 

e no uso de suas atribuições legais, eleitos por sua vontade soberana, investidos 

de poderes constitucionais e democráticos, conscientes da necessidade de 

assegurar a completa organização governamental da sociedade, com respeito à 

ordem jurídica e social. Respeitando a liberdade, a ampla participação popular, 

fundados nos princípios históricos, culturais e morais, promulgamos, sob a égide 

da justiça e a supremacia de Deus, a Lei Orgânica de Beruri. 

 

 

 

LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO DE BERURI 

 

TÍTULO I 

 

DAS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS 

Art.1°. O Município de Beruri, pessoa jurídica de direito público interno, é unidade 

territorial que integra, com autonomia política, administrativa e financeira que lhe 

é assegurada pela Constituição Federal e Estadual, a República Federativa do 

Brasil e o Estado do Amazonas, nos termos desta Lei. (Termos adicionados pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I – (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II – (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III – (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único. O município de Beruri organiza-se e rege-se por esta Lei 

Orgânica e as Leis que adotar, observados os princípios da Constituição Federal 

e Constituição do Estado do Amazonas. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

 

Art.2°. Os limites do Município são os definidos e reconhecidos pela tradição, 

documentos e leis, inadmitidas sua alteração, exceto na forma prevista na 

Constituição Federal e na Constituição do Estado do Amazonas. (Nova Redação 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo Único – O Município de Beruri, desmembrado dos municípios de Borba 

e Manacapuru, é constituído pelo Distrito de Beruri, com uma área de 14.825 km² 

(quatorze mil, oitocentos e vinte e cinco quilômetros quadrados), tem seus limites 

assim definidos: (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I - Com o Município de Manaquiri: começa na divisão de águas do rio Solimões, 

igarapé do Pupunha, nas cabeceiras do igarapé Sucuri; este divisor para 

sudoeste até alcançar sua intercessão com o meridiano da confluência dos 

igarapés Mutuca com o rio Tupana; este meridiano, para sul, até alcançar esta 

confluência; o rio Tupana, descendo por sua linha mediana até alcançar sua 

intercessão com o eixo da rodovia BR 319; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

II - Com o Município de Borba: começa na interseção do rio Tupana, com o eixo 

da rodovia BR 319, esta rodovia para sudeste no sentido da cidade de Porto 

Velho até alcançar sua interseção com o rio Luna; (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

III - com o Município de Manicoré: começa na interseção do rio Luna com o eixo 

da rodovia BR 319; esta rodovia, para sudoeste, no sentido da cidade de Porto 

Velho, até alcançar sua interseção com o rio Jutaí; (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

IV - com o Município de Tapauá: começa com a interseção da BR 319 com o rio 

Jutaí, desta interseção, por uma linha, até alcançar a boca de baixo do paraná 

de Tata-Putaua, prolongamento desta linha, até alcançar a margem esquerda do 

rio Purus; este rio subindo por esta margem, até alcançar a confluência do 

igarapé Itaboca; este igarapé, até alcançar a confluência do igarapé Timbó; 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V - com o Município de Anori: começa na confluência do igarapé Timbó com o 

igarapé Itaboca; desde esta confluência pelo divisor de águas do rio Purus, lago 

Aiapuá e depois pelo divisor de águas do igarapé Santo Antonio do Aiapuá, até 

chegar a confluência do igarapé Santo Antonio, na margem direita do lago 

Aiapuá; desta confluência por uma linha até alcançar a boca do paraná Auaçú; 

desta boca, até alcançar a boca do furo Xibuí; este furo por sua linha mediana 

até alcançar a margem esquerda do rio Purus, este rio, descendo por esta 

margem até alcançar sua confluência com a margem direita do rio Solimões; 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI - Com o Município de Anamã: começa na confluência do rio Purus com a 

margem direita do rio Solimoes; o rio Solimoes descendo por esta margem, até 

alcançar a parte mais ocidental da ilha Yauara; (Incluído pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

VII - Com o Município de Manacapuru: começa na margem direita do rio 

Solimões, na parte mais ocidental da ilha Yauara; desta parte, por uma linha, 

para sudeste, até alcançar a confluência do igarapé Guariba com o paraná do 

Beruri; desta confluência, por uma linha para sudeste até alcançar a confluência 

do igarapé Sucuri com o lago Acarituba; este igarapé, por sua linha mediana, até 

alcançar suas cabeceiras no divisor de águas do rio Solimões, igarapé do 

Pupunha. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art.2-A. Beruri passou a ser município autônomo em 10 de dezembro de 1981, 

através da Emenda Constitucional n° 12. Tem nome de Beruri e a categoria de 

cidade. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° Fica constituída área metropolitana de Beruri, pelas comunidades: Itália, 

Boca do Beruri, São Lázaro do Castanho, São José Operário do Castanho. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2°Os Distritos de Pupunha, Itapuru, Paricatuba, Arumã e Santa Luzia compõem 

o município de Beruri, os quais são constituídos pelas seguintes comunidades: 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I – Distrito do Pupunha: constituído pelas comunidades Vila Bom Jesus, sede do 

Distrito, Santa Maria, Estrada Nova Esperança, Paraíso, Bela Vista, Furo 

Grande, Paraná do Cacau, Monte Cristo, Boca do Buzina, Calafate, Guariba, 

Sementinha do Yauara, Jerusalém do Yauara, Flamenguinho do Yauara, Novo 

Paraíso do Yauara, Nossa Senhora Aparecida do Boca do Yauara, Costa do 

Louro, Divino Espírito Santo da Boca do Purus, Fazenda Braga, Costa do 

Moreno, Seringalzinho, Lago do Beruri, Sagrado Coração de Jesus - 

Castanheirão, Ajará, Aldeia Ngogane Ya Entangunê Aldeia Boa Sorte, Aldeia 

Suúma, Nossa Senhora Auxiliadora, Ambé, Monte Horebe, Titica, Boa Fé, São 

João, Galiléia e Paraná do Beruri; 

II – Distrito do Itapuru: constituído pelas comunidades de Vila do Itapuru, sede 

do distrito, Aldeia Santa Maria do Makurero, Aldeia Kaxararí, Surara, Boas 

Novas, Ubim, Lago do Ipiranga, Vista do Ipiranga, Lago do Matias, Aldeia São 
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Francisco, Vila Araújo, Vila Miranda e Lago do Xaviana; (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III – Distrito do Paricatuba: constituído pelas comunidades Vila do Paricatuba, 

sede do distrito, Pedras, Aldeia Água Fria, Costa do Paricatuba, Boas Novas da 

Boca do Aiapuá, Jerusalém, Renascer, Arpaúba, Arapapá, Uauaçú, Aldeia Nossa 

Senhora de Fátima do Laranjal, Aldeia São Joaquim dos Muras da Boca do 

Poenema, Aldeia Maués, Aldeia São Francisco da Colônia, Aldeia Boca do 

Franco, Pinheiros, Bacuri, Ponta Leopoldina, Uixi e Carapanã; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV – Distrito Arumã – constituído pelas comunidades Vila do Arumã, sede do 

distrito, São José da Praia Grande, Santa Rosa,  Pirayoara, Nova Morada da 

Boca do Caioé, Lago do Arumã, Bom Futuro, São Pedro, São Lázaro, Santa Rita, 

Aldeia Beija – Flor, Aldeia Deus é Amor, Aldeia do Carro,  Surubim, Aldeia São 

Sebastiao da Terra Vermelha, Aldeia Fortaleza da Terra Vermelha, Aldeia 

Kayruka da Terra Vermelha, Aldeia Nossa Senhora de Guadalupe do Sacado de 

Santa Luzia, Linda Conceição, Aldeia Santa Rita do Lago do Joari, Aldeia São 

Francisco do Lago do Joari, Boca do Joari, Frangulhão, Tuiué, Aimim, Tapira, 

Novo Juriti, Boca do Jari de Cima, Aldeia Bacuri, Marrecão, São Pedro do 

Macaco, São Sebastião do Macaco, Tataputaua do Macaco, São José, Novo 

Supiá, Velho Supiá e Vista do Supiá; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

V – Distrito Santa Luzia – Constituído pelas comunidades: Vila Santa Luzia, sede 

do distrito, São Raimundo Acreano, Santo Antônio do Jari, Nova Jerusalém do 

Jari, Aldeia São Raimundo do Primeiro lago do Genipapo, São Francisco do Mura 

do segundo lago do Genipapo, Nossa Senhora do Carmo do segundo Lago do 

Genipapo, Mari 01, Mari 02, Paraná Do Jenipapo, Nova Esperança, Monte Cristo, 

Sangue, Nova Esperança I, Monte Sião do Jari, Monte Sinai do Jari, Monte das 

Oliveiras do Jari. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 3° Constituem terras indígenas demarcadas por Lei Federal: (Nova Redação 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I - Lago Beruri, etnia predominante Ticuna e são constituídas pelas comunidades 

indígenas: Suúma, Boa Sorte, e Ngoganê Ya Entangunê; (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II - Lago do Ayapuá, etnia predominante, Mura e são constituídas pelas 

comunidades indígenas: Ilha do Jamari, Maués, São Francisco da Colônia, São 

Joaquim do Mura, Boca do Franco; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

III - Itixi - Mitari, etnia predominante, Apurinã, constituídas pelas comunidades de 

Kayruka, São Sebastião, Nossa Senhora do Guadalupe, Santa Rita, São 

Francisco do Joari, São Lázaro e Fortaleza. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

 

Art. 4° Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos 

e ações que a qualquer título lhe pertençam. (Nova Redação pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 5° São símbolos do Município de Beruri a bandeira, o hino e o brasão 

instituídos em lei, representativos da cultura e da história de seu povo. (Nova 

Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 6° No exercício de sua autonomia, o Município editará leis, expedirá atos e 

adotará medidas pertinentes aos seus interesses, às necessidades da 

administração e ao bem-estar do seu povo. (Nova Redação pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

TÍTULO II 

DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

CAPITULO I  

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos  

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 7° O Município de Beruri, nos limites de sua competência garantirá a todos, 

indistintamente, no território de sua jurisdição, a inviolabilidade dos direitos e 

garantias fundamentais declarados na Constituição Federal, na Constituição do 

Estado do Amazonas e nesta Lei.  

§1° Todo Poder do Município emana do povo que o exerce diretamente ou por 

meio de seus representantes eleitos. O exercício direto do poder pelo povo no 

Município se dá, na forma desta Lei Orgânica, mediante:  

I - plebiscito;  

II - "referendum";  

III - iniciativa popular no processo legislativo;  

IV - participação em decisão da Administração Pública;  

V - ação fiscalizadora sobre a administração pública.  

§2° As omissões do Poder Público Municipal que tornem inviáveis o exercício 

desses direitos e deveres serão sanadas, na esfera administrativa, dentro de 

noventa dias do requerimento do interessado, incluindo em falta grave, punível 

com a destinação de mandato administrativo de cargo ou função de confiança 

em órgão da administração direta, indireta ou fundacional, o agente público que 

injustificadamente deixar de fazê-lo.  

§3° Todos têm direitos de requerer e obter, no prazo de trinta dias, informações 

objetivas de seu interesse particular, coletivo ou geral, cerca dos atos e projetos 

do município, bem como dos respectivos órgãos da administração pública direta 

e indireta municipal.  

§4° É assegurado a todos, independentemente de pagamentos de taxa ou 

emolumento, o direito de petição e de representação aos poderes públicos 

municipais para coibir ilegalidade ou abuso de poder, e de obtenção de certidão 

necessária à defesa de direitos e esclarecimentos de situações de interesse 

pessoal.  

§5° Ninguém será discriminado ou de qualquer forma prejudicado pelo fato de 

litigar ou ter litigado contra o Município, na esfera administrativa ou judicial.  

§6° Nos processos administrativos municipais, qualquer que seja o objeto e o 

procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a publicidade, 

o contraditório, a ampla defesa e o despacho ou decisão, devidamente 

fundamentados. 

 

CAPITULO II 

Dos Direitos Sociais 

 

Art. 8° O município assegurará no que lhe couber, o pleno exercício dos 

direitos sociais, nos termos dos artigos 6° e 7° da Constituição Federal e artigo 

4° da Constituição Estadual. (Termos adicionados pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

 

Art. 9° É assegurada, ainda: 
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I-   a liberdade de associação profissional ou sindical, respeitados os princípios 
estabelecidos na Constituição Federal; (Termos alterados pela Emenda n° 002de 
09 de junho de 2022)  

II- a participação dos trabalhadores e dos empregados nos colegiados dos órgãos 
públicos municipais, cujo âmbito os interesses profissionais ou previdenciários 
sejam objeto de discussão e de liberação; 

III-  a participação da comunidade, através de representantes 
democraticamente escolhidos, em todos os órgãos municipais  que tenham 
atribuições consultivas, deliberativas ou de controle social, na forma desta lei; 
(Termos alterados pela Emenda n° 002de 09 de junho de 2022) 

IV-  a proteção ao consumidor, através de sanções de natureza administrativa, 
econômica e financeira, a quem incorrer em ofensa ao direito do consumidor, 
conforme disposto em lei. (Termos alterados pela Emenda n° 002de 09 de junho 
de 2022) 

 

Art.9°-A. A Assistência Social, direito do cidadão e dever do Município, são 

políticas de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 

enfrentamento à pobreza, ao provimento de condições para atender 

contingências sociais e à universalização dos direitos sociais, realizada através 

de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, que tem 

por objetivos: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência, à velhice e aos 

dependentes de entorpecentes e afins; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

II- o amparo às crianças e adolescentes carentes; (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

III- a promoção da integração ao mercado de trabalho; (Incluído pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

IV- a inclusão, habilitação e reabilitação das pessoas com deficiências. (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art.9°-B. O Município criará, no prazo de 120 (cento e vinte) dias da promulgação 

desta Emenda, os Conselhos e Fundos Municipais do Idoso, da Mulher e 

Antidrogas, órgãos normativos, deliberativos, controladores e fiscalizadores das 

políticas de atendimento ao idoso, a mulher e aos dependentes de entorpecentes 

e afins, sendo compostos por membros oriundos de órgãos com atuação em 

políticas públicas voltadas a estes grupos sociais, de forma paritária. (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

CAPITULO III 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Da Questão Indígena 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Disposições Gerais 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 10. Aos índios e às comunidades indígenas se estende a proteção das leis 

do País, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais brasileiros, 

resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como as condições 

peculiares reconhecidas pela Lei. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022)  

 

Art.10-A. Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem como aos órgãos 

das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua competência, para 

a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos seus direitos. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- estender aos índios os benefícios da legislação comum, sempre que possível 

a sua aplicação; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas ainda não 

integrados à comunhão nacional; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

III- respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento, as 

peculiaridades inerentes à sua condição; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

IV- assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos seus meios de vida 

e subsistência; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, proporcionando-

lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso; (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI- respeitar, no processo de integração do índio à comunhão nacional, a coesão 

das comunidades indígenas, os seus valores culturais, tradições, usos e 

costumes; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII- executar, sempre que possível mediante a colaboração dos índios, os 

programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas; (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VIII- utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades pessoais do 

índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua integração 

no processo de desenvolvimento; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

IX- garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e políticos que em face 

da legislação lhes couberem. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

 

Art.10-B. É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das comunidades 

indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão.  (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art.10-C. Estende-se à população indígena, com as necessárias adaptações, o 

sistema de ensino em vigor no País. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

 

Art.10-D. O artesanato e as indústrias rurais serão estimulados, no sentido de 

elevar o padrão de vida do índio com a conveniente adaptação às condições 

técnicas modernas. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art.10-E. Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na doença e na velhice, deve ser 

assegurada ao indígena, especial assistência dos poderes públicos, em 

estabelecimentos a esse fim destinados. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

 

Art. 10-F. O regime geral da previdência social será extensivo aos índios, 

atendidas as condições sociais, econômicas e culturais das comunidades 

beneficiadas. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 
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Art. 10-G. A Câmara Municipal legislará sobre datas comemorativas culturais 

indígenas. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 10-H. O Município poderá criar secretaria específica para tratar das políticas 

dos povos indígenas. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

 

TITULO III 

DA ORGANIZAÇÃO POLITICO – ADMINISTRATIVA  

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

CAPITULO I 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Das Competências 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Seção I 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Da Competência Comum 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 11. É da competência comum do Município, da União e do Estado, 

observada a Constituição Federal: (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

Parágrafo Único - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e 

conservar o patrimônio público; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

com deficiência; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

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; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de 

outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 

tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; (Incluído pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

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

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo 

a integração social dos setores desfavorecidos; (Incluído pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

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

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre 

a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

CAPITULO II 

(Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Da Organização Administrativa 

(Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 12. Constituem bens do Município os assegurados na Constituição Federal 

e Estadual, assim como os nãos pertencentes à União e ao Estado, nas áreas 

reservadas ao seu domínio. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

§ 1° A aquisição de bens imóveis pelo Poder público, por compra ou permuta, 

depende sempre, de prévia avaliação e autorização legislativa. (Nova Redação 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 2° A alienação dos bens municipais será precedida de prévia avaliação e 

dependerá de autorização legislativa e licitação, observada obrigatoriamente a 

legislação Federal. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

§ 3° Os projetos de lei sobre alienação de bens imóveis do município, bem como 

os referentes a empréstimos dos mesmos, são de iniciativa do Prefeito Municipal. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 13. São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o 

Legislativo e o Executivo, não podendo o investido na função de um exercer a do 

outro ou delegar atribuições, salvo as exceções previstas nesta Lei e na 

Constituição do Estado. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

§1° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§4° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I – (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II – (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III – (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§5° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 14. No exercício de sua autonomia, o município editará leis, expedirá atos e 

adotará medidas pertinentes aos seus interesses, as necessidades da 

administração e ao bem-estar do povo. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

 

Art. 15. Podem propor ações de responsabilidades de leis e ato normativo do 

Poder Público Municipal, ao Tribunal de Justiça do Estado, em face da 

Constituição Estadual: (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 
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I- o prefeito Municipal; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- os vereadores; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- a Mesa da Câmara Municipal; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022) 

IV-  os partidos políticos com representação na Câmara Municipal; (Incluído 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- as associações sindicais ou entidades de classe de âmbito municipal. (Incluído 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

CAPITULO III 

Da Competência do Município 

(Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 16. O Município exercerá, em seu território, todas as competências que não 

tiverem sido atribuídas com exclusividade, pela Constituição Federal e Estadual, 

à União e ao Estado. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

I- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 17. É da competência do Município:  

I- legislar sobre assuntos de interesse local; (Incluído pela Emenda n° 002 de 
09 de junho de 2022)   

II- suplementar a legislação federal e estadual no que couber; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar 
suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar 
balancetes nos prazos fixados em lei; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022)   

IV- criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

V- organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo que tem 
caráter essencial; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

VI- manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
programas de educação pré-escolar e do ensino fundamental; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

VII- prestar, prioritariamente, com a cooperação técnica e financeira da União 
e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

VIII- promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano, 
na forma do Plano Diretor Municipal; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022)   

IX- promover a proteção do patrimônio histórico – cultural artístico, turístico e 
paisagístico local, observadas a legislação e a ação fiscalizadora federal e 
estadual; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

X- fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos; (Incluído pela Emenda n° 
002 de 09 de junho de 2022)   

XI- adquirir bens, inclusive mediante desapropriação; (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022)   

XII- dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens 
públicos;(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

XIII- organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único dos servidores 
públicos;(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

XIV- fiscalizar, nos locais de vendas, peso, medidas e condições sanitárias dos 
gêneros alimentícios;(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

XV- ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para 
funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços, 
observadas as normas federais pertinentes;(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022)   

XVI- conceder e renovar licença para localização  e funcionamento de 
estabelecimentos industriais, comerciais, prestadoras de serviços e quaisquer 
outros, inclusive ambulantes; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022)   

XVII- cassar a licença que houver concedido ao estabelecimento que tornar 
prejudicial a saúde , a higiene, ao sossego, a segurança e aos bons costumes, 
fazendo cessar a atividade ou determinando o fechamento do estabelecimento; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

XVIII- regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no 
perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes 
coletivos, inclusive os fluviais; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022)   

XIX- conceder, permitir ou autorizar os serviços de transportes coletivos e táxis; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

XX- fixar e sinalizar as vias de silencio e de transito e trafego em condições 
especiais; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

XXI- sinalizar as vias urbanas  e as estradas municipais , bem como 
regulamentar e fiscalizar sua utilização; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022)   

XXII- prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e 
destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza; (Incluído 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

XXIII- dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

XXIV- 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; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

XXV- dispor sobre registro, vacinação e captura de animais com a finalidade 
precípua de erradicar as moléstias de que possam ser portadores ou 
transmissores; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

XXVI- fomentar a produção agropecuária  e demais atividades econômicas 
inclusive a artesanal; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

XXVII-  preservar as florestas a fauna e a flora; (Incluído pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022)   

XXVIII- promover os seguintes serviços: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022)   

a) mercados, feiras e matadouros; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022)   

b) construção e conservação de estradas e caminhos municipais; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

c) transportes coletivos estritamente municipais; (Incluído pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022)   

d) iluminação pública; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

e) saneamento publico. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

 

Art. 18. É vedado ao Município: (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022)   
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I- estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los, embaraçar- lhe o 
funcionamento ou manter com eles e seus representantes relações de 
dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 
público; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

II- recusar aos documentos públicos; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022)   

III- criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si; (Nova Redação 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

IV- renunciar a receita e conceder isenções e anistia fiscais, sem justificativa 
de interesse publico e autorização da Câmara Municipal; (Nova Redação pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

V- subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos pertencentes aos 
cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços de altos falantes 
ou qualquer outro meio e comunicação, propaganda político partidária ou fins 
estranhos à administração. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022)   

VI- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)  

VIII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)  

IX- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

X- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)  

XI- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XIII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XIV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XVI- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XVII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XVIII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XIX- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XX- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXI- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXIII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXIV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXVI- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXVII-  (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXVIII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

a) (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

b) (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

c) (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

d) (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

e) (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

CAPITULO IV 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)   

Do Poder Legislativo 

 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 19. O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composto por 

representantes do povo, com base no art. 29, IV da Constituição Federal, eleitos 

para o mandato de quatro anos, pelo sistema proporcional, mediante sufrágio 

universal, voto direto e secreto, na forma da legislação federal. (Termos 

adicionados pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)  

  

Art. 20. O Poder Legislativo tem autonomia administrativa e financeira. 

I- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V – (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° Sua proposta orçamentária será elaborada dentro dos limites estipulados na 

lei de diretrizes orçamentárias encaminhando-as ao poder Executivo. (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° No decorrer da execução orçamentária, o montante correspondente ao 

poder legislativo será repassado em duodécimos, até o dia vinte de cada mês, 

corrigidas as parcelas na mesma proporção do excesso de arrecadação 

apurado em relação a previsão orçamentária. (Incluído pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

 

Art. 21. Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no 

exercício do mandato e na circunscrição do Município. (Nova Redação pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre as pessoas que 

lhes confiaram ou delas receberam informações. (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

§2° O Vereador que deixar de comparecer, sem justificativa, a reunião 

ordinária, deixará de receber um trinta avos do subsídio a ela correspondente e 

da representação. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Art.21-A. Aplicam-se aos vereadores, no exercício de vereança as proibições e 

incompatibilidades similares, no que couber, ao disposto nos artigos. 54 e 55 da 

Constituição Federal para os membros do Congresso Nacional e artigos 23 e 

24 da Constituição Estadual para os membros da Assembleia Legislativa.  

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 22. Não perderá o mandato o vereador: (Nova Redação pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

§ 1° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 2° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I-  investido no cargo de Secretário de Estado ou de Secretário Municipal 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)  

II- licenciado pela Câmara Municipal por motivo de doença, sua ou de seu 
dependente, ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde 
que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão 
legislativa, nem seja inferior a trinta dias; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

III- que, sob licença ou missão autorizada pela Câmara Municipal, deixar de 
comparecer, em cada sessão legislativa, a mais de terça parte das sessões 
ordinárias. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único - na hipótese do inciso I, deste artigo, o Vereador poderá optar 

pela remuneração do cargo eletivo. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 
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Subseção I 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Da Posse 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 23. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão preparatória, a partir de 1° 

de janeiro, sob a presidência do último presidente, se reeleito, ou do vereador 

com maior número de votos, no primeiro ano da legislatura, para posse de seus 

membros e eleição da mesa, para mandato de 02 (dois) anos, sendo permitida a 

recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. (Nova 

Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° Os Vereadores prestarão compromisso e tomarão posse, cabendo ao 

Presidente prestar o seguinte compromisso: (Nova Redação pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

“Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a 

Constituição do Estado do Amazonas, a Lei Orgânica do Município de Beruri, 

observar as Leis, desempenhar com honradez o mandato que me foi confiado e 

trabalhar pelo progresso e bem-estar da população do Município de Beruri” 

§2° Prestado o compromisso pelo Presidente, o Secretário que for designado 

para esse fim fará a chamada nominal de cada Vereador, que declarará: (Nova 

Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

“Assim o Prometo” 

§3° O Vereador que não tomar posse na sessão prevista no artigo 23 desta Lei 

Orgânica, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito 

pela maioria absoluta dos Vereadores, caso contrário a Câmara declarará a 

vacância do cargo. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§4° São hipóteses de vacância do cargo do mandatário: (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

a) Morte; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

b) Renúncia; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

c) Cassação do Mandato; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

d) Não tomar posse no prazo determinado; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022) 

e) Acometimento de moléstia que o impeça para o exercício do cargo, 
comprovado mediante laudo médico expedido por junta médica oficial; (Incluído 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

f) Perda dos direitos políticos; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

g) Por condenação judicial transitado em julgado. (Incluído pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022) 

§5° No ato da posse, os Vereadores deverão desincompatibilizar-se e fazer 

declaração do diploma, de seus bens e documentos pessoais repetida quando 

do término do mandato, sendo ambas transcritas em livro próprio, resumidas 

em ata e divulgadas para o reconhecimento público. (Incluído pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

 

Seção II 

Das Atribuições da Câmara Municipal 

 

Art. 24. Cabe a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito Municipal, dispor 

sobre todas as matérias de competência do município e, especialmente, sobre: 

(Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I-  tributos, arrecadação e distribuição de rendas; (Incluído pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022) 

II-  plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de 
crédito e dívida pública; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- bens do domínio do Município; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022) 

IV- organização administrativa do Município: (Incluído pela Emenda n° 002 de 
09 de junho de 2022) 

a)  criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e 

fixação dos respectivos vencimentos, observados os parâmetros estabelecidos 

na lei de diretrizes orçamentárias; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

b) criação, estruturação e definição de atribuições das secretarias municipais e 

outros órgãos da administração direta, autárquica e fundacional; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

c) organização política, territorial e demográfica; (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

V-  criação de empresas públicas e sociedades de economia mista ou quaisquer 
outras entidades, inclusive subsidiárias, que explorem atividade econômica, 
assim como a participação de qualquer delas e do Município em empresas 
privadas; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI- planos e programas municipais, regionais e setoriais de desenvolvimento; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII- normas gerais para a exploração ou concessão, bem como para fixação de 
tarifas ou preços dos serviços públicos; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

VIII- criação, incorporação, fusão e desmembramento de Distritos: (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IX- criação, modificação e fixação dos efetivos da guarda municipal de 
vigilância; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

X- transferência temporária da sede do governo municipal. (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XI-  assuntos e matérias de interesse local, inclusive suplementando a 
Legislação Federal e a Estadual, notadamente no que diz respeito: (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

a) à saúde, à educação, à assistência pública e à proteção e garantia das 

pessoas com deficiência; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

b) à proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico e cultural, 

como os monumentos, as paisagens e os sítios arqueológicos do Município; 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

c) a impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros 

bens de valor histórico, artístico e cultural do Município; (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

d) à abertura de meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

e) à proteção ao meio ambiente e ao combate à poluição; (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

f) à criação de distritos industriais; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

g) ao incentivo à indústria e ao comércio; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

h) ao fomento da produção agropecuária, da aquicultura e à organização do 

abastecimento alimentar; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

i) à promoção de programas de construção de moradias, melhorando as 

condições habitacionais e de saneamento básico; (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 
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j) ao combate às causas da pobreza e aos fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

l) ao registro, ao acompanhamento e à fiscalização das concessões de pesquisas 

e exploração dos recursos hídricos e minerais em seu território; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

m) ao estabelecimento e à implantação da política de educação para o trânsito; 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

n) à cooperação com a União e o Estado, tendo em vista o equilíbrio do 

desenvolvimento e do bem-estar, atendidas as normas fixadas em lei 

complementar federal; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

o) às políticas públicas do Município; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

p) ao uso e ao armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins; 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 25. É da competência privativa da Câmara Municipal: (Nova Redação pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- elaborar e aprovar seu Regimento Interno; (Nova Redação pela Emenda n° 
002 de 09 de junho de 2022) 

II- eleger sua Mesa e constituir  suas Comissões; (Nova Redação pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do Município, quando 
o afastamento exceder quinze dias, no interstício de 30 dias corrido, do Estado e 
País por qualquer prazo; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

IV- receber o compromisso do Prefeito e Vice-Prefeito; (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- elaborar sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos, 
conjuntamente com o Poder executivo, na forma da lei de Diretrizes 
Orçamentárias; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI- solicitar intervenção estadual no Município para garantir o livre exercício 
de suas funções; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII- sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder 
regulamentar ou dos limites da delegação legislativa e os atos contrários aos 
princípios de preservação do meio ambiente; (Incluído pela Emenda n° 002 de 
09 de junho de 2022) 

VIII- mudar temporariamente sua sede; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

IX- fixar a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos 
Secretários Municipais e/ou cargos equivalentes, observando-se o disposto nos 
incisos V e VI do artigo 29 da Constituição Federal, no artigo 124 da Constituição 
Estadual e o estabelecido nesta Lei Orgânica, considerando-se mantido o 
subsídio vigente, na hipótese de não se proceder à respectiva fixação na época 
própria, atualizado o valor monetário conforme estabelecido em lei municipal 
específica; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

X- tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal 
de Contas do Estado, no prazo máximo de sessenta dias de seu recebimento, 
observados os seguintes preceitos: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022) 

a) o parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de dois 
terços dos membros da Câmara. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022) 

b) decorrido o prazo de sessenta dias, sem deliberação da Câmara, as contas 
serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do 
parecer do Tribunal de Contas do Estado; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022) 

c) Rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao Ministério 
Público para os fins de direito. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

XI- proceder à tomada das contas do Prefeito quando não apresentadas dentro 
de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa; (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XII- fiscalizar e controlar os atos do Poder executivo, incluídos os de 
administração indireta; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XIII- zelar pela preservação de sua competência legislativa em face de atos 
normativos do poder Executivo; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

XIV- autorizar referendo e convocar plebiscito; (Incluído pela Emenda n° 002 de 
09 de junho de 2022) 

XV- autorizar, previamente, a alienação ou concessão de terras públicas 
municipais, de área superior a quinhentos metros quadrados, se urbana, e de 
vinte e cinco hectares, se rurais, bem como a alienação ou concessão de uso de 
bens imóveis do Município, na forma da Lei; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022) 

XVI- processar e julgar o prefeito, vice-prefeito, vereadores, nos crimes de 
responsabilidade, e infrações político-administrativa, e os secretários municipais, 
nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles; (Incluído pela Emenda n° 
002 de 09 de junho de 2022) 

XVII- apreciar o veto e sobre ele deliberar; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022) 

XVIII- decidir, por voto aberto à aprovação de 3/5 (três quintos) de seus 
membros, sobre a perda de mandato de vereador, na forma do artigo 24 da 
Constituição Estadual; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XIX- suspender, no todo ou em parte, a execução de lei ou decreto municipal 
declarados inconstitucional por decisão definitiva do Poder Judiciário, quando a 
declaração for limitada  ao texto da Lei Orgânica Municipal; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XX- dispor sobre limites e condições para concessão de garantias do Município 
em operações de crédito; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXI- convocar Secretários Municipais e dirigentes de Órgãos da Administração 
direta e indireta, incluindo as autarquias, fundações, empresas públicas e 
sociedades de economia mista municipais, importando em crime de 
responsabilidade a recusa ou o não comparecimento no prazo de trinta dias, para 
prestarem informações sobre assuntos previamente determinados; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXII- convocar o servidor público estadual, quando no exercício de sua 
atividade no Município, para prestar informações, restringindo-se essas, 
exclusivamente, a sua área de atuação e âmbito de competência; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXIII- conceder, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a fiscalização 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXIV- conceder títulos honoríficos a pessoas que tenham reconhecidamente 
prestado serviços relevantes ao município, mediante decreto legislativo aprovado 
pela maioria simples de seus membros;  (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

§1° Dependem do voto favorável de 2/3 (dois terços) mais 1 (um) dos 

integrantes da Câmara Municipal: (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

I-  autorização para alienação, permuta ou concessão de usos de bens imóveis; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II-  perdão de dívidas ou concessão de moratórias; (Incluído pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022) 

III-  autorização para permissão e concessão de serviços públicos; (Incluído 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV-  isenção de impostos. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 
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V-  A deliberação sobre as contas do Prefeito, favorável ou contrário, ao parecer 
prévio do Tribunal de Contas; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

VI- A destituição de componente da mesa; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022) 

VII- A representação contra o Prefeito Municipal; (Incluído pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022) 

VIII- A aprovação às Emendas a Lei Orgânica; (Incluído pela Emenda n° 002 de 
09 de junho de 2022) 

IX- Afastamento, cassação, perda de mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereadores. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 2° Dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros da 

Câmara: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I – A rejeição ou aceitação do veto do Prefeito; (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

II – A mudança de local de funcionamento da Câmara Municipal; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III – A aprovação de Lei Complementar, Específica e Ordinária. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 3° Dependerá de voto favorável da maioria simples dos membros da Câmara: 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I – A votação para composição da Mesa Diretora; (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

II – Convocação de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e dirigentes de 

Órgãos da Administração direta e indireta, incluindo as autarquias, fundações, 

empresas públicas e sociedades de economia mista municipais, importando em 

crime de responsabilidade a recusa ou o não comparecimento no prazo de trinta 

dias, para prestarem informações sobre assuntos previamente determinados; 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III - convocar o servidor público estadual, quando no exercício de sua atividade 

no Município, para prestar informações, restringindo-se essas, exclusivamente, 

a sua área de atuação e âmbito de competência; (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

IV - demais matérias não mencionadas nos artigos anteriores; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 4° As deliberações da Câmara sobre matéria de sua competência exclusiva 

tomarão forma de resolução, quando se tratar de matéria de economia interna, e 

de decreto legislativo, nos demais casos. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

§ 5° A discussão e a votação da matéria constante da ordem do dia serão 

realizadas com a presença da maioria absoluta dos membros da Casa. (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 6° O voto será público e aberto, incluindo as deliberações referentes às 

penalidades aos Vereadores e ao Prefeito e na apreciação de vetos. (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Subseção I 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Das Atribuições da Mesa Diretora 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)  

 

Art. 26. Compete à mesa da Câmara decidir por maioria absoluta de seus 

membros e, no caso de empate, o Presidente decidirá, além de outras atribuições 

estipuladas no seu regimento interno: (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

§1° tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos 

legislativos; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° propor ao plenário projetos de lei que criem ou extingam cargos, empregos 

ou função nos serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos; (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3°apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares 

ou especiais, através de aprovação total ou parcial das consignações 

orçamentárias da Câmara; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

§4° representar, junto ao Executivo, sobre as necessidades de economia interna; 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§5° enviar ao prefeito, até o trigésimo primeiro dia do mês de março, os relatórios 

do exercício anterior; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§6° elaborar, após aprovação pelo plenário, e encaminhar ao prefeito, e até o dia 

trinta e um de setembro a proposta parcial do orçamento da Câmara, para ser 

incluída na proposta geral do Município. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

§7° declarar perda de mandato de Vereador, ou por provocação por qualquer 

membro da Câmara, nos seguintes casos: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

I - desde a expedição do diploma: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

a) firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, empresas 

públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas 

concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato 

obedecer às cláusulas uniformes; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea “a”, inciso I, 

deste artigo; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

c) utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade 

administrativa. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II - desde a posse: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 

decorrente de contrato celebrado com o Município ou nela exercer função 

remunerada; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades 

referidas na alínea “a”, inciso I, deste artigo, salvo o cargo de Secretário Municipal 

ou equivalente; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

c) patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades a que se 

refere a alínea “a” inciso I, deste artigo; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

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

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; (Incluído pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 27. O exercício de vereança por servidor público se dará de acordo com as 

determinações da Constituição Federal. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 
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Parágrafo único. O Vereador ocupante de cargo, emprego ou função pública 

municipal é inamovível de ofício pelo tempo de duração de seu mandato. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Subseção II 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Atribuição do Presidente da Câmara 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 28. Compete ao Presidente da Câmara: (Nova Redação pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

I-  representar a Câmara em juízo e fora dele; (Nova Redação pela Emenda n° 
002 de 09 de junho de 2022) 

II- dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da 
Câmara; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno; (Nova Redação pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis que 
receberem sanção tácita e as cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário e não 
tenham sido promulgados pelo Prefeito Municipal; (Nova Redação pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos legislativos e as leis 
que vier a promulgar; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

VI- autorizar as despesas da Câmara; (Nova Redação pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022) 

VII- requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara; (Nova Redação 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VIII- declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito, e dos 
Vereadores, nos casos previstos em lei; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 
09 de junho de 2022) 

IX- apresentar ao plenário, até o dia vinte de cada mês, o balanço relativo aos 
recursos recebidos e as despesas realizadas no mês anterior; (Nova Redação 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

X- realizar audiências públicas com entidades da sociedade e com membros da 
comunidade; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

a) (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

b) (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

c) (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XI- designar Comissões Especiais nos termos regimentais, observadas as 
indicações partidárias; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

XII- representar por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade da lei 
ou ato municipal; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XIII- solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção no 
município nos casos admitidos pelas Constituições Federal e do Estado; (Nova 
Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XIV- manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força 
necessária para esse fim; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022) 

XV- encaminhar para parecer prévio, a prestação de contas do Município ao 
Tribunal de Contas do Estado; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

XVI- ordenar despesas da Câmara Municipal. (Nova Redação pela Emenda n° 
002 de 09 de junho de 2022) 

XVII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XVIII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XIX- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XX- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXI- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXIII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXIV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo Único: (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 29. O Presidente da Câmara, ou quem o substituir, somente manifestará o 

seu voto nas seguintes hipóteses: (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

I- eleição da mesa Diretora; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

II- quando a matéria exigir, para a sua aprovação, o voto favorável de 2/3 ou de 
maioria absoluta dos membros da Câmara quórum qualificado; (Nova Redação 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- quando ocorrer empate em qualquer votação no Plenário. (Nova Redação 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Seção III 

Atribuição do Vice-Presidente da Câmara 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 30. Compete ao Vice-Presidente da Câmara: (Nova Redação pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I-  substituir o presidente em suas faltas, ausências, impedimentos ou 
licenças; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os decretos 
legislativos sempre que o Presidente ainda que em exercício, deixar de fazê-lo 
no prazo estabelecido; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

III- promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis quando o prefeito 
Municipal e o Presidente da Câmara, sucessivamente, tenham deixado de fazê-
lo, sob pena de perda do mandato de membro da mesa(Nova Redação pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VIII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IX- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

X- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XI- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 
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XIII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XIV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Subseção I 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Atribuição do Secretário da Câmara 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 31. Compete ao Secretário da Câmara, além das atribuições regimentais: 

(Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I-  redigir as atas das sessões secretas e das  reuniões da Mesa; (Nova Redação 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- acompanhar e supervisionar a redação das atas das demais sessões e 
proceder a sua leitura; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

III- fazer a chamada dos vereadores; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 
09 de junho de 2022) 

IV- registrar, em livro próprio, os procedentes firmados na aplicação do 
Regimento Interno; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- fazer a inscrição dos oradores da pauta dos trabalhos; (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI- substituir os demais membros da Mesa, quando necessário; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII- prover de comum acordo com o presidente, sobre a administração de 
pessoal e sobre o processo administrativo. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022) 

 

Art. 32. O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos 

Secretários Municipais, será fixado por Lei de iniciativa da Câmara Municipal, em 

cada legislatura para subsequente, observando o que dispõe a Constituição 

Federal e Estadual, seguindo limites e critérios estabelecido nesta Lei Orgânica. 

(Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 1 ° O subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito dos Vereadores e dos Secretários 

Municipais será fixado em parcela única. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

§ 2° Ao fixar o subsídio dos Vereadores, a Câmara Municipal fixará o subsídio 

do Presidente do Poder Legislativo; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

§ 3° A remuneração dos Vereadores corresponderá a, no máximo, setenta e 

cinco por cento daquela estabelecida, em espécie, para os Deputados Estaduais, 

ressalvado o que dispõe o art. 37, XI da Constituição Federal; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I – O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não poderá 

ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 4° - As datas de atualização dos subsídios dos Vereadores, do Prefeito e do 

Vice-Prefeito, serão fixadas por Lei de iniciativa da Câmara Municipal. (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 5° - Fixado os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos 

Secretários Municipais, os respectivos atos serão enviados para o Tribunal de 

Contas do Estado para registro, antes de terminar a Legislatura. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 6° - A lei fixará critério de indenização de despesa de viagens do Prefeito, do 

Vice-Prefeito e dos Vereadores e outros gastos havidos com o exercício do 

mandato, não sendo os mesmos considerados subsídios. (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Seção IV 

Das Reuniões 

 

Art. 33. A Câmara Municipal fará reuniões anualmente, na sede e\ou distritos do 

Município, quando houver necessidade da atuação de Câmara Itinerante, não 

podendo ser convocadas durante o recesso legislativo, salvo motivos 

excepcionais. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI-    (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro 

dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° A sessão legislativa ordinária não será interrompida enquanto não for 

aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. (Incluído pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

§3° Além de outros casos previstos nesta Lei Orgânica, a Câmara Municipal se 

reunirá para; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I-  inaugurar a sessão legislativa; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022) 

II-  elaborar o regimento interno e regular a criação de seus serviços; (Incluído 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- receber o compromisso do Prefeito e do Vice-Prefeito; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- conhecer do veto e sobre ele deliberar. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022) 

§4° A Câmara Municipal realizará reuniões preparatórias a partir do primeiro dia 

útil do mês de janeiro, no início da Legislatura, para posse de seus membros, e, 

a cada dois anos para eleição de sua Mesa. Todos os membros da Mesa poderão 

ser reeleitos para os mesmos cargos, dentro da mesma legislatura na eleição 

subsequente. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§5° Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído da mesma, pelo voto 

de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no 

desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro Vereador para 

a complementação do mandato. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

§6° A convocação extraordinária da Câmara Municipal se fará: (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I-  pelo Presidente da Câmara Municipal, em caso de decretação de intervenção 
estadual no Município, e para o compromisso e a posse do Prefeito e Vice-
Prefeito. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 
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II- pelo Prefeito Municipal, pelo Presidente da Câmara Municipal ou a 
requerimento da maioria dos Vereadores, em caso de urgência ou de interesse 
público relevante; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§7° Na sessão legislativa extraordinária a Câmara Municipal somente deliberará 

sobre a matéria para a qual foi convocada. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

§8° A Câmara Municipal poderá realizar sessões especiais abertas à 

participação de entidades representativas da população, para debater assuntos 

de seus interesses. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Seção V 

Das Comissões 

 

Art. 34. A Câmara Municipal terá Comissões permanentes e temporárias 

constituídas na forma e com as atribuições previstas no Regimento Interno. 

(Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 1° Na Constituição da Mesa e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto 

possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares 

integrantes da Câmara Municipal. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

§ 2° Cabe as Comissões, em razão da matéria de sua competência: (Nova 

Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I - discutir e emitir parecer sobre projetos de lei; (Incluído pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

II - Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III - Convocar Secretários e demais autoridades municipais para prestar 

informações sobre assunto inerentes às suas atribuições, no prazo de 30 (trinta) 

dias, mediante requerimento aprovado pela maioria simples de votos, presente a 

maioria absoluta dos Vereadores e prestar informações sobre matéria de sua 

competência; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV - Receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer 

pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas; (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- Solicitar depoimento ou informações de qualquer autoridade ou cidadão; 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI - Apreciar programas de investimentos, planos municipais regionais e setoriais 

de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer. (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

§3° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§4° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I-    (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 5° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 6° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 7° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 8° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 9° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 35. As Comissões são órgãos técnicos constituídos pelos próprios 

membros da Câmara, destinados em caráter permanente ou transitório, 

proceder a estudos, emitir pareceres especializados e realizar investigações. 

(Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único. As Comissões da Câmara são permanentes, especiais e 

representativas. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 1° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 2° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 3° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 4° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 5° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 6° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 7° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 8° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 9° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 36. As Comissões Permanentes são seis, compostas cada uma de três 

vereadores, com as seguintes denominações; (Nova Redação pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

§1° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§4° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§5° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I – comissão de constituição e justiça; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

II – comissão de finanças e orçamento; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

III – comissão de obras, infraestrutura e serviços públicos; (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV – comissão de educação, cultura e desporto; (Incluído pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

V – comissão de assistência social, e saúde; (Incluído pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

VI – comissão de meio ambiente, produção e desenvolvimento sustentável; 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 
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VII – comissão de defesa dos direitos da mulher, da pessoa com deficiência e da 

pessoa idosa; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VIII - comissão de redação final. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

 

Art. 36-A. As Comissões Parlamentares de Inquéritos que terão poderes de 

investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no 

Regimento Interno da Câmara Municipal, serão criadas mediantes requerimentos 

de um terço dos Vereadores, para a apuração de fato determinado e por prazo 

certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Públicos, 

para que promova a responsabilidade criminal ou civil dos infratores. (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° A Comissão Parlamentar de Inquérito funcionará na sede da Câmara, sendo 

as eventuais despesas custeadas pela Prefeitura, mediante solicitação, 

justificada, da Presidência da Câmara. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

§2° Durante o recesso, haverá uma comissão representativa da Câmara 

Municipal, eleita na última reunião ordinária do período legislativo, com 

atribuições definidas no Regimento Interno, cuja composição reproduzirá, quanto 

possível, a proporcionalidade da representação partidária. (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3° Os membros das comissões parlamentares de inquérito a que se refere este 

artigo, no interesse da investigação, poderão, em conjunto ou isoladamente: 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- proceder a vistorias e levantamentos nas repartições municipais e entidades 
descentralizadas, onde gozarão de livre ingresso e permanência; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos 
esclarecimentos necessários; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

III- transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando 
os atos que lhes competirem. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

§4° É fixada em 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual período, desde que 

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

órgãos da administração direta ou indireta prestem as informações e 

encaminhem os documentos requisitados pelas comissões parlamentares de 

inquérito. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§5° No exercício de suas atribuições, poderão ainda, as comissões 

parlamentares de inquérito, através de seu Presidente: (Incluído pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

I-  determinar as diligências que reputarem necessárias; (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- proceder à convocação de Secretário Municipal ou de qualquer auxiliar direto 
do Prefeito; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- tomar o depoimento de qualquer autoridade; (Incluído pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022) 

IV- intimar testemunhas e inquiri-las, sob compromisso; (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- proceder às verificações contábeis em livros, papéis e documentos dos órgãos 
da administração direta e indireta; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022) 

VI- solicitar informações fiscais do Município, a quebra de sigilo bancário, 
convocar quem se fizer necessário para os devidos esclarecimentos e requerer 
força policial para o desempenho de suas atividades. (Incluído pela Emenda n° 
002 de 09 de junho de 2022) 

§6° O não atendimento às determinações das comissões parlamentares de 

inquérito, no prazo estipulado, faculta ao Presidente da comissão solicitar, em 

conformidade com a legislação federal, a intervenção do Poder Judiciário para 

fazer cumprir a legislação. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§7° As testemunhas serão intimadas de acordo com o estabelecido nas 

prescrições da legislação penal e, em caso de não comparecimento, sem motivo 

justificado, a intimação será solicitada ao juiz da comarca onde residem ou se 

encontram, na forma do art. 218 do Código de Processo Penal. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 36-B. Qualquer cidadão e/ou entidade da sociedade civil poderá solicitar ao 

Presidente da Câmara que lhe permita emitir conceitos ou opiniões, junto às 

comissões, sobre projetos que nelas se encontram para estudo. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° O Presidente da Câmara enviará no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, o 

pedido a respectiva comissão, a quem caberá deferir ou indeferir o requerimento, 

no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, indicando, se for o caso, dia e hora para o 

pronunciamento e seu tempo de duração. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

§2° As comissões permanentes técnicas devem funcionar em hora e dia 

determinado através de Resolução Legislativa. (Incluído pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

 

Seção VI 

Do Processo Legislativo 

Subseção I 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Disposição Geral 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 37. O processo legislativo municipal compreende a elaboração de: 

I - emendas à Lei Orgânica Municipal; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas; 

V - decretos legislativos; 

VI - resoluções. 

§ 1° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 2° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Subseção II 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Da Emenda à Lei Orgânica 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 38. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 

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

II- do Prefeito Municipal; 

III- de iniciativa popular, subscrita por, no mínimo, cinco por cento do eleitorado 
municipal. 
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§1° É vedada emenda à Lei Orgânica na vigência de intervenção estadual no 

Município ou estado de sítio. 

§2° A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se 

aprovada se obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos membros da Casa. 

§3° A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. 

§4° A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara 

com o respectivo número de ordem, dois terços mais um, por quórum qualificado. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Subseção III 

Das Leis 

Art. 39. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 

membro ou Comissão da Câmara Municipal, ao Prefeito Municipal e aos 

cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica. 

§ 1° São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que, disponham 

sobre: (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

a) Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas na 
administração direta, autárquica e nas fundações instituídas pelo Poder Público 
Municipal e fixação de sua remuneração; 

b) Orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual; (Nova Redação 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)  

c) Servidores públicos civis e guardas municipais e seu regime jurídico; 

d) Organização administrativa, criação, estruturação e atribuições dos órgãos da 
administração direta, das empresas públicas, das sociedades de economia 
mista, das autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Executivo. (Termos 
incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 2° - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara 

Municipal de projeto de lei subscrito por cinco por cento do eleitorado do 

Município, no gozo de seus direitos políticos, respeitada a iniciativa privativa 

estabelecida nesta Lei Orgânica. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

 

Art. 39-A. São objetos de leis complementares as seguintes matérias: (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I - Código Tributário Municipal; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

II - Código de Obras ou de Edificações; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

III - Código de Posturas; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV - Código de Zoneamento; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

V - Código de Parcelamento do Solo; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

VI - Plano Diretor; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII - Regime Jurídico dos Servidores. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

VIII - Código de Ordenamento Ambiental; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

IX - Regime Próprio de Previdência Social. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

X - Código Sanitário Municipal. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

Parágrafo único. As leis complementares exigem para a sua aprovação o voto 

favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, observado o mesmo rito 

de votação das leis ordinárias. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

 

Art. 40. Não serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista: 

I-  Nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o 
disposto no art. 87, § 3° e 4°, desta Lei Orgânica; 

II- Nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Câmara 
Municipal. 

 

Art. 41. O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projeto 

de lei de sua iniciativa, os quais deverão ser apreciados no prazo de até 30 (trinta) 

dias. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 1° Se, no caso deste artigo, a Câmara Municipal não se manifestar, em até 

trinta dias, sobre a proposição, será incluída na ordem do dia, sobrestando a 

deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação. (Termos 

alterados pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 2° O prazo do parágrafo anterior não ocorre nos períodos de recesso da 

Câmara Municipal e não se aplica aos projetos de leis complementares. 

 

Art. 42. O Prefeito Municipal, aquiescendo, sancionará o projeto de lei aprovado 

pela Câmara Municipal.  

§ 1° Se o Prefeito Municipal considerar o projeto, no todo ou em parte, 

inconstitucional ou contrário ao interesse público, total ou parcialmente, no prazo 

de quinze dias úteis, comunicando, dentro de quarenta e oito horas, ao 

Presidente da Câmara Municipal os motivos do veto, e fazendo-os publicar, se o 

veto ocorrer durante o recesso parlamentar. 

§ 2° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Prefeito Municipal importará 

sanção tácita. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 3° O veto será apreciado dentro de trinta dias, contados do seu recebimento, 

com ou sem parecer, em uma única discussão e votação. (Termos alterados pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 4° Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no parágrafo anterior, que 

não correrá durante o recesso da Câmara Municipal, o veto será colocado na 

ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua 

votação final. 

§ 5° se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao Prefeito Municipal em 

quarenta e oito horas, para sanção. (Termos alterados pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

§ 6° Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito 

Municipal, nos casos dos § 2° e 5° deste artigo, o Presidente da Câmara 

Municipal a promulgará e, se não fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente 

fazê-lo. 

§ 7° A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir 

objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da 

maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. 

§ 8° O veto somente será rejeitado por maioria absoluta dos Vereadores, 

mediante votação aberta. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 9° O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de 

inciso ou de alínea. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 
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Art. 43. As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito, que deverá solicitar a 

delegação à Câmara Municipal. 

§ 1° Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da 

Câmara Municipal, a matéria reservada à lei complementar nem a legislação 

sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

§ 2° A delegação terá a forma de decreto legislativo, que especificará seu 

conteúdo e os termos do seu exercício. 

§ 3° Se o decreto legislativo determinar a apreciação do projeto pela Câmara 

Municipal, esta a fará em votação única, vedada qualquer emenda. 

 

Art. 44. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos 

membros da Câmara Municipal. 

Parágrafo único – Obedecerão ao mesmo rito às leis que dispuserem sobre os 

Estatutos do Servidor Público Civil, da Guarda Municipal de Vigilância e do 

Magistério Municipal. 

 

Art. 44-A. O processo legislativo das resoluções e dos decretos legislativos se 

dará conforme determinado no Regimento Interno da Câmara, observado, no que 

couber, o disposto nesta Lei Orgânica. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

 

Art. 44-B. O cidadão que desejar poderá usar da palavra durante a primeira 

discussão dos projetos de lei, para opinar sobre eles, desde que se inscreva em 

lista especial na Secretaria da Câmara, antes de iniciada a ordem do dia de cada 

sessão. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 1° Ao se inscrever, na Secretaria da Câmara o cidadão deverá fazer referência 

à matéria constante na pauta, não sendo permitido abordar temas que não 

tenham sido expressamente mencionados na inscrição. (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 2° Caberá ao Presidente da Câmara fixar o número de cidadãos que poderá 

fazer uso da palavra em cada sessão. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

§ 3° O Regimento Interno da Câmara estabelecerá as condições e requisitos 

para o uso da palavra pelos cidadãos, ficando a última sexta – feira de cada mês 

autorizado o uso da tribuna popular. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

 

Art. 44-C. O voto será sempre aberto e nominal em todas as matérias apreciadas 

em plenário. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único. A votação simbólica só ocorrerá em matérias comuns, cujo 

procedimento possa servir para celeridade dos trabalhos das Sessões 

Ordinárias. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Seção VII 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária 

 

 

Art. 45. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do Município e de todas as entidades da administração direta e 

indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receita, será exercida pela Câmara Municipal, com o 

auxílio do Tribunal de Contas do Estado, dos Órgãos e pelo sistema de controle 

interno de cada Poder. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 2022) 

§1° Prestará contas qualquer pessoa física ou entidade pública que utilize, 

arrecade, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos, ou pelos 

quais o Município responda, ou que em nome desta assuma obrigações de 

natureza pecuniária. 

§2° Em cada exercício, as contas municipais ficarão à disposição dos cidadãos 

durante sessenta dias, a contar da data de publicação do balanço em Órgão 

oficial, podendo os interessados questionar-lhes a legitimidade, nos termos da 

lei. 

§3° Para fins do disposto no parágrafo anterior, a Prefeitura fica obrigada a dar 

ciência desse ato através de avisos veiculados em órgãos de comunicação locais 

ou pela afixação desses avisos em logradouros públicos. 

§4° O controle externo, a cargo da Câmara, será exercido com o auxílio do 

Tribunal de Contas do Estado, compreendendo: (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

I- Apreciação de contas do exercício financeiro, apresentadas pelo Prefeito e 
pela Mesa da Câmara; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- Acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias do Município; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- Julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais 
responsáveis por bens e valores públicos da administração direta e indireta, 
inclusive fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 
Municipal e as contas daquelas que deram causa a perda, extravio ou outra 
irregularidade de que resulte prejuízo à Fazenda Municipal; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- Inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial, inclusive quando requeridas pela câmara ou por 
iniciativa da Comissão Técnica ou Parlamentar de Inquérito, nas unidades 
administrativas dos Poder Legislativo e Executivo e demais entidades da 
administração direta e indireta, inclusive fundações do Município; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§5° As contas relativas a subvenção, financiamento, empréstimo e auxílios 

recebidos do Estado ou da União, ou por intermédio, serão prestadas em 

separado, diretamente ao respectivo Tribunal de Contas, sem prejuízos da 

fiscalização externa exercida pela Câmara. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

 

Art.45-A. A apresentação, publicação oficial, apreciação e julgamento das contas 

municipais obedecerão às seguintes normas: (Incluído pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

I- o Prefeito deverá, até o dia 30 de abril, publicar no Órgão Oficial do Município 

e encaminhar à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas do Estado o Balanço 

Geral do ano anterior; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II - de 01 de maio a 30 de junho - o prazo durante o qual as contas municipais 

ficarão à disposição dos cidadãos para exame e questionamento sobre a sua 

legitimidade. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo Único - O parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado sobre as 

contas do Prefeito só deixará de prevalecer por decisão de dois terços e mais 

um, de seus membros da Câmara Municipal. (Incluído pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

 

Art. 45-B. As contas do Prefeito e da Câmara Municipal, prestadas anualmente, 

serão julgadas pela Câmara dentro de sessenta dias de seu recebimento, do 

parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, considerando-se julgadas nos 
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termos das conclusões desse parecer, se não houver deliberação dentro desse 

prazo. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

a) o parecer do Tribunal somente deixara de prevalecer por decisão de dois 
terços e mais um, dos membros da Câmara; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022) 

b) o prazo a que alude este parágrafo, poderá ser prorrogado por igual período, 
mediante aprovação em plenário, por maioria dos presentes; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

c) rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao Ministério 
Público para os fins de direito. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

 

Art.45-C. O balancete relativo à receita e despesa do mês anterior será 

encaminhado à Câmara e publicado mensalmente, até o dia vinte, mediante 

edital a ser afixado no edifício da Prefeitura e da Câmara, conforme o caso, como 

também será dada publicidade pelo órgão do Município ou pelo órgão de 

imprensa local ou regional. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

 

Art.45-D. Toda pessoa física ou entidade Pública que arrecade, guarde, utilize, 

gerencie, ou administre dinheiro, bens, valores públicos municipais, ou pelos 

quais o Município seja responsável ou que em nome deste assuma obrigações 

de natureza financeira e patrimonial, está obrigada a prestar contas de seus atos 

na forma da lei. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art.45-E. As entidades de administração Públicas direta e indireta estão 

obrigadas a apresentar ao Tribunal de Contas do Estado circunstanciado 

relatório de suas atividades, junto com o balancete financeiro patrimonial, em que 

fique demonstrada a mobilização e aplicação de recursos no respectivo 

exercício, independentemente de sua origem. (Incluído pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

 

Art. 46. O controle, a cargo da Câmara Municipal, será exercido pelo Tribunal de 

Contas do Estado. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

§ 1° O julgamento das contas da Prefeitura Municipal pela Câmara de 

Vereadores se dará no prazo de sessenta dias, após a publicação no Diário 

Oficial do Estado do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, 

ou, estando a Câmara em recesso, até o sexagésimo dia do início da sessão 

legislativa seguinte. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

§ 2° Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior sem deliberação pela 

Câmara Municipal, as contas juntamente com o parecer do Tribunal serão 

incluídas na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais 

assuntos, para que se ultime a votação. 

§ 3° O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas Estado, sobre as Contas 

que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 

dois terços mais um, dos membros da Câmara Municipal. (Termos incluídos pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 47.  A Câmara Municipal, diante de indícios de despesas não-autorizadas, 

ainda que sob a forma de investimentos não-programados ou de subsídios não-

aprovados, poderá solicitar à autoridade responsável que, no prazo de cinco dias, 

preste os esclarecimentos necessários. 

§1° Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a 

Câmara Municipal solicitará ao Tribunal de Contas do Estado, pronunciamento 

conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. (Termos incluídos pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° Entendendo o Tribunal de Contas do Estado, irregular à despesa, a Câmara 

Municipal sustará o pagamento se julgar que o gasto possa causar dano 

irreparável ou grave lesão à economia pública. (Termos incluídos pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3° No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela 

Câmara Municipal, que solicitará, de imediato, ao Poder Executivo as medidas 

cabíveis; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§4° Se a Câmara Municipal ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não 

efetivadas as medidas cabíveis, o Tribunal de Contas decidirá a respeito, e as 

decisões de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título 

executivo. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 48. Os Poderes Legislativos e Executivos manterão, de forma integrada, 

sistema de controle Interno com a finalidade de: 

I-  avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução 
dos programas de governo e dos orçamentos do Município; 

II- comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quando à eficácia e eficiência 
da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos Órgãos e da administração 
direta e indireta, bem como da aplicação de recursos públicos por entidade de 
direito privado; (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- exercer controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos 
direitos e haveres do Município; 

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

V- exercer controle sobre o deferimento de vantagens e a forma de calcular 
qualquer parcela integrante do subsídio, vencimento ou salário de seus membros 
ou servidores. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 

qualquer ocorrência irregular ou ilegal ou ofensa aos princípios da Administração 

Pública contidos nos artigos 37, 38, 39, 40, 41 e 42 da Constituição Federal, 

delas darão ciência ao Tribunal de Contas do Estado, ao Prefeito e à Câmara, 

sob pena de reponsabilidade solidária. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

§2° Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legitima 

para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidades perante o Tribunal 

de Contas do Estado, ao Prefeito ou à Câmara Municipal. (Termos incluídos pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3° Os Poderes Legislativos e Executivo indicarão, através de Lei Especifica de 

controle interno, cada um deles, 2 (dois) representantes responsáveis pelo 

sistema único de controle interno, para compor a comissão encarregada de 

promover a integração prevista nesse artigo. (Incluído pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

 

Seção VIII 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Da Remuneração dos Agentes Políticos 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 48-A. O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos 

Secretários Municipais e/ou agentes públicos equivalentes, será fixado pela 

Câmara Municipal no último ano da legislatura, até 30 (trinta) dias antes do fim 

do prazo das convenções partidárias para as eleições municipais, vigorando para 

http://www.ale.am.gov.br/


Segunda-feira, 11                                        Diário Oficial Eletrônico – Edição nº 1907                                                julho de 2022 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
Av. Mário Ypiranga Monteiro, 3950, Ed. José de Jesus Lins de Albuquerque – Parque Dez, CEP: 69050-030 

www.ale.am.gov.br 

20 

 

a legislatura seguinte, observado o disposto nesta Lei e nas Constituições 

Federal e Estadual. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo 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 qualquer outra espécie remuneratória. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 48-B. O subsídio do Prefeito, Vice-prefeito, dos Vereadores e dos 

Secretários Municipais e/ou agentes públicos equivalentes será fixado 

determinando-se o valor em moeda corrente do país, vedada qualquer 

vinculação. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único -  O subsídio de que trata o art. 28, IX, desta Lei Orgânica, será 

reajustado com base no subsídio anterior, no índice oficial de inflação e nos 

incisos V e VI do artigo 29, no §1° do art. 29-A, nos incisos X e XI do art. 37, no 

§ 4° do art. 39, da Constituição Federal, com a periodicidade estabelecida na Lei 

Específica fixadora. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 2° Fica autorizado o pagamento, ao Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários 

Municipais e aos Vereadores da Câmara Municipal de Beruri, do 13° (décimo 

terceiro) salário e das férias, acrescida do terço constitucional, previstos 

respectivamente no artigo 7°, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, a ser 

regulamentados por meio de lei específica. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

 

Art. 48-C. O subsídio dos Vereadores terá como limite máximo o estabelecido 

pelo Art. 29, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 48-D. Lei Específica fixará critérios de concessão de passagens e diárias do 

Prefeito, do Vice-prefeito, dos Vereadores, dos Secretários Municipais e/ou 

agentes públicos equivalentes e demais servidores públicos municipais, quando 

a serviço de interesse do Município, sendo que cada Poder definirá sua Lei. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 48-E. O Vereador que deixar de comparecer, sem justificativa, à reunião 

ordinária, deixará de perceber um trinta avos de subsídios a que fizer jus. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único. A justificativa deverá ser escrita e, na ausência de sua 

assessoria, poderá ser feita verbalmente por qualquer de seus pares presentes 

no plenário, devendo aquela ser registrada na ata da sessão. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 48-F. Não ocorrendo a fixação do subsídio do Prefeito Municipal, do Vice-

Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais e/ou agentes públicos 

equivalentes até a data prevista nesta Lei Orgânica, prevalecerá a remuneração 

do mês de dezembro do último ano da legislatura, sendo este valor atualizado 

monetariamente pelo índice oficial. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

 

 

CAPITULO V 

Do Poder Executivo 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 49. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, com o auxílio dos 

Secretários Municipais. 

Parágrafo único – O Vice-Prefeito auxiliará o Prefeito sempre que por ele 

convocado para missões especiais, podendo exercer cargos ou funções de 

confiança e atribuições que lhe forem conferidas em lei complementar. 

 

Art. 50. O Prefeito e o Vice-Prefeito, com domicílio eleitoral no Município, serão 

eleitos conforme as regras dos artigos. 48 e 49 da Constituição Estadual, e, no 

caso de vacância, segundo as regras do art. 52 da mesma Constituição. 

§1° A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele registrado. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° Será considerado Prefeito o candidato que, registrado por partido público, 

obtiver maioria absoluta dos votos, não computados os votos em branco e nulos. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 51. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse perante a Câmara Municipal, 

no dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao da eleição, prestando o 

seguinte compromisso: “Prometo cumprir a Constituição da República Federativa 

do Brasil, a Constituição do Estado do Amazonas e a Lei Orgânica do Município, 

observar as Leis, exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da 

legitimidade e da legalidade, e promover o progresso e o bem-estar do Povo do 

município de Beruri”. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou Vice-

Prefeito, salvo por motivo de força maior, ou seja, acontecimento inevitável, não 

tiver assumido o respectivo cargo, este será declarado vago pela Câmara 

Municipal.  (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito Municipal far-se-á eleição 

noventa dias depois de aberta a última vaga, para complemento do respectivo 

mandato. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3° são hipóteses de vacância do cargo do mandatário: (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- morte; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- renúncia; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- cassação do Mandato; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

IV- não tomar posse no prazo determinado; (Incluído pela Emenda n° 002 de 
09 de junho de 2022) 

V- acometimento de moléstia que o impeça para o exercício do cargo, 
comprovado mediante laudo médico expedido por junta médica oficial; (Incluído 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI- perda dos direitos políticos; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

VII- por condenação judicial transitado em julgado. (Incluído pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 51-A. No ato da posse, o Prefeito deverá desincompatibilizar-se e fazer 

declaração do diploma, de seus bens e documentos pessoais, quando do término 

do mandato, sendo ambas transcritas em livro próprio, resumidas em ata e 

divulgadas para o reconhecimento público. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 
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Art. 52. Substituirá o Prefeito, em caso de impedimento, e suceder-lhe-á no caso 

de vaga, o Vice-Prefeito. 

Parágrafo Único – Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou 

vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício 

da Chefia do Poder Executivo, o Presidente da Câmara Municipal e o do Tribunal 

de Justiça, o Juiz de Direito Presidente da Comarca. (Termos incluídos pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 53. O Prefeito Municipal residirá na sede do Município. 

§1° Sem licença da Câmara Municipal, o Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão 

ausentar-se do Município, no interstício de 30 dias corrido, quando o afastamento 

exceder quinze dias, e do Estado e do País, por qualquer prazo. (Termos 

incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° No caso de ausência simultânea do Município, por qualquer prazo, deverão 

o Prefeito e o Vice-Prefeito darem prévio conhecimento do fato a Câmara 

Municipal, sob pena de responderem por crime de responsabilidade. (Nova 

Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3° Quando de viagem oficial a outro Estado, no prazo de dez dias, a partir da 

data do retorno, deverá enviar à Câmara Municipal relatório circunstanciado 

sobre o resultado da mesma. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

 

Art.53-A. O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, desde a posse, sob pena de 

perda de mandato: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I - firmar ou manter contrato com entidade de direito público, autarquia, empresa 

pública, sociedade de economia mista, fundação ou empresa permissionária ou 

concessionária de serviço público municipal; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que 

sejam demissíveis "ad nutum", na Administração Pública direta, indireta e 

fundacional, ressalvada a posse em virtude de concurso público, aplicando-se, 

nesta hipótese, o disposto no artigo 38 da Constituição da Federal; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 2022) 

III - ser titular de mais de um mandato eletivo de qualquer natureza; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 2022) 

IV - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades 

mencionadas no inciso I deste artigo; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

V - ser proprietário, controladores ou diretores de entidade de direito público que 

goze de favor decorrente de contrato celebrado com o Município ou nela 

exercerem função remunerada; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

VI - fixar residência fora do Município. (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

 

Seção II 

Das Atribuições do Prefeito de Beruri 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

 

Art. 54. É da competência do Prefeito: 

I-  representar o Município em juízo e fora dele; (Nova redação pela Emenda n° 
002 de 2022) 

II- exercer a direção superior da Administração Pública; (Nova redação pela 
Emenda n° 002 de 2022) 

III- iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei; 
(Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

IV- sancionar, promulgar e fazer publicar, no prazo de quinze dias úteis, as leis 
aprovadas pela Câmara, bem como expedir decretos e regulamentos para sua 
fiel execução; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

V- vetar os projetos de lei aprovados pela Câmara, total ou parcialmente, na forma 
desta Lei; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

VI- encaminhar a Câmara Municipal, até 30 de junho do ano de início de cada 
gestão administrativa, o Plano Plurianual Integrado, relativo a todos os órgãos 
sob sua autoridade, pelo período de duração do Governo; (Nova redação pela 
Emenda n° 002 de 2022) 

VII- enviar à Câmara Municipal, anualmente e até o dia 30 de março, plano 
detalhado de obras e serviços relacionados ao desenvolvimento urbano, 
acompanhado de relatório e avaliação das atividades desenvolvidas no setor e, 
ainda, o organograma do Poder Executivo, no qual constarão, obrigatoriamente, 
os órgãos da administração direta, indireta e fundacional, especificando os 
cargos e o nome dos respectivos ocupantes, funções e salários pagos pelo 
Município; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

VIII- dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal, 
na forma da lei; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

IX- remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal por ocasião da 
abertura da sessão legislativa, expondo a situação do Município e solicitando as 
providências que julgar necessárias; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 
2022) 

X- prestar, anualmente, em sessão pública, à Câmara Municipal, dentro do prazo 
estabelecido no artigo 25, inciso X desta Lei, as contas do Município referentes 
ao exercício anterior; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

XI- prover e extinguir os cargos públicos municipais, na forma que a lei 
estabelecer; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

XII- decretar, nos termos legais, desapropriação por utilidade ou necessidade 
pública, ou interesse social, e a prevista no artigo 182, § 4°, III, da Constituição 
da República; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

XIII- celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a realização de 
objetivos de interesse do Município; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

XIV- prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias, as informações solicitadas, 
podendo o prazo ser prorrogado por mais cinco dias úteis, a pedido, pela 
complexidade da matéria ou pela dificuldade de obtenção dos dados solicitados; 
(Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

XV- entregar à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês, os recursos 
correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares e especiais; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

XVI- solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus 
atos, bem como fazer uso da guarda municipal, na forma da lei; (Nova redação 
pela Emenda n° 002 de 2022) 

XVII- iniciativa de lei que fixe as tarifas dos serviços públicos permitidos e 
concedidos, bem como daqueles explorados pelo próprio Município, conforme 
critérios estabelecidos na legislação; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 
2022) 

XVIII- convocar extraordinariamente a Câmara, quando necessário; (Nova 
redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

XIX- superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e 
aplicação da receita, autorizando as despesas e os pagamentos, dentro das 
disponibilidades orçamentárias ou dos créditos autorizados pela Câmara; (Nova 
redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

XX- aplicar as multas previstas na legislação e nos contratos ou convênios, bem 
como anulá-las quando impostas irregularmente, mediante processo 
administrativo devidamente justificado; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 
2022) 

XXI- decidir em grau de recurso administrativo em processo formal, sobre os 
requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos; (Nova 
redação pela Emenda n° 002 de 2022) 
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XXII- realizar audiências públicas; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

XXIII- decretar estado de emergência e calamidade pública quando ocorrerem 
fatos que o justifiquem. (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

XXIV – após o resultado das eleições municipais o prefeito deverá cumprir o 

processo de transição de cargo público, procedendo a entrega de todas as 

documentações e informações ao prefeito eleito, para a continuidade da 

governabilidade a fim de evitar prejuízos à administração. (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 2022) 

Parágrafo único - (Revogado pela Emenda n° 002 de 2022) 

 

Seção III 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

Da Responsabilidade do Prefeito e Vice-Prefeito 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

 

Art. 55. São crimes de responsabilidade os atos do Prefeito Municipal que 

atentem contra a Constituição da República e do Estado e desta Lei Orgânica e, 

especialmente contra. 

I- A existência da União, do Estado ou do Município; 

II- O livre exercício dos Poderes constituídos; 

III- O exercício dos direitos políticos, coletivos, individuais, sociais; 

IV- A segurança interna do País, do Estado ou dos Municípios; 

V- A probidade na administração; 

VI- A lei orçamentária; 

VII- O cumprimento da lei e das decisões judiciais. 

§ 1° A definição e o processo de apuração e julgamento desses crimes 

obedecerão às normas da Lei. 

§ 2° Qualquer cidadão poderá denunciar o Prefeito perante a Câmara Municipal, 

por crime de responsabilidade. 

Art. 56. Admitida por dois terços dos integrantes da Câmara Municipal a 

acusação contra o Prefeito Municipal, será ele submetido a julgamento perante 

o Tribunal de Justiça, nas infrações penais comuns, ou perante a Câmara 

Municipal nos crimes de responsabilidade. 

§ 1° O Prefeito ficará suspenso de suas funções: 

I- Desde o recebimento da denúncia ou queixa-crime pelo poder judiciário, 
quando se tratar de infrações penais comuns; 

II- Após a instalação de processo pela Câmara Municipal, nos crimes de 
responsabilidade. 

§ 2° Cessará o afastamento do Prefeito se o julgamento não estiver concluído no 

prazo de cento e oitenta dias, sem prejuízo do regular prosseguimento do 

processo. 

§ 3° O Prefeito Municipal, na vigência de seu mandato, não pode ser 

responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. 

 

Art. 57. O Prefeito Municipal perderá o mandato se 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. 109, XVII, alíneas “b”, “d” e 

“e”, da Constituição Estadual. (Termos alterados pela Emenda n° 002 de 2022) 

 

Art.57-A. O Prefeito será processado e julgado: (Incluído pela Emenda n° 002 

de 2022) 

I - Pelo Tribunal de Justiça do Estado nos crimes comuns e de responsabilidade, 

e nas contravenções penais; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

II - Pela Câmara Municipal, de conformidade com o Regimento Interno, nas 

seguintes infrações político-administrativas: (Incluído pela Emenda n° 002 de 

2022) 

a) impedir o funcionamento regular da Câmara; (Incluído pela Emenda n° 002 de 

2022) 

b) 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 ou auditoria, 

regularmente instituída, ou ainda por qualquer munícipe eleitor; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 2022) 

c) desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de informações 

da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular; (Incluído pela Emenda n° 

002 de 2022) 

d) retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa 

formalidade; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

e) deixar de apresentar à Câmara no devido tempo, e em forma regular, a 

proposta orçamentária; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

f) descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 2022) 

g) praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-

se na sua prática; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

h) omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do 

Município, sujeitos à administração da Prefeitura; (Incluído pela Emenda n° 002 

de 2022) 

i) ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-

se da prefeitura, sem autorização da Câmara dos Vereadores; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 2022) 

j) proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do cargo; (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 2022) 

l) negar-se a demitir Secretário ou dirigente de autarquia, fundação ou empresa 

municipal, quando condenado pela Câmara de Vereadores por infração político-

administrativa; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

§1° Admitir-se-á a denúncia por qualquer Vereador, por partido político e por 

qualquer munícipe eleitor. (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

§2° Não participará do julgamento o Vereador denunciante. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 2022) 

§3° Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver concluído, 

cessará o afastamento do Prefeito, sem prejuízo do regular prosseguimento do 

processo. (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

§4° O Prefeito, na vigência do seu mandato, não pode ser responsabilizado por 

atos estranhos ao exercício de suas funções. (Incluído pela Emenda n° 002 de 

2022) 

 

Art. 57-B. O Prefeito perderá o mandato: (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

I - por cassação, nos termos do inciso II e dos parágrafos do artigo anterior, 

quando: (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

a) infringir qualquer uma das proibições estabelecidas no artigo 53-A desta Lei; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

b) ausentar-se do Município sem autorização legislativa, nos termos do artigo 53 
e seu parágrafo único, desta Lei; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 
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c) atentar contra a autonomia do Município, o livre exercício da Câmara 
Municipal, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a probidade na 
administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões 
judiciais; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

II - por extinção, declarada pela Mesa da Câmara Municipal, quando: (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 2022) 

a) sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 2022) 

b) perder ou tiver suspensos os direitos políticos; (Incluído pela Emenda n° 002 

de 2022) 

c) o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição da 

República; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

d) de renúncia por escrito, considerada também como tal o não comparecimento 

para a posse no prazo previsto nesta Lei Orgânica. (Incluído pela Emenda n° 002 

de 2022) 

 

Subseção I 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

Da Transição Administrativa 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

 

Art.57-C. Até 30 dias após as eleições municipais, o Prefeito deverá preparar, 

para entrega ao sucessor e para publicação imediata, relatório da situação da 

Administração Municipal, direta e fundacional, que conterá entre outras, 

informações atualizadas sobre: (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

I- dívidas do Município, por credor, com as datas dos respectivos vencimentos, 
inclusive das dívidas a longo prazo e encargos decorrentes de operações de 
crédito, informando sobre a capacidade de a administração municipal realizar 
operações creditícias de qualquer natureza; (Incluído pela Emenda n° 002 de 
2022) 

II- medidas necessárias à regularização das contas municipais perante o Tribunal 
de Contas do Estado, em se fazendo necessário; (Incluído pela Emenda n° 002 
de 2022) 

III- prestação de contas de convênios celebrados com organismos da União e 
do Estado, bem como do recebimento de subvenções ou auxílios; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 2022) 

IV- situação dos contratos com permissionárias e concessionárias dos serviços 
públicos; 

V- estado dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas 
formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago, bem como sobre o 
que há por executar e pagar, com os prazos respectivos; (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 2022) 

VI- transferências a serem recebidas da União e do Estado por força de 
mandamento constitucional ou de convênios; (Incluído pela Emenda n° 002 de 
2022) 

VII- projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, em curso na Câmara 
Municipal, para permitir que a nova Administração decida quanto à conveniência 
de dar-lhes prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-los; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 2022) 

VIII- número de cargos e funções, situação dos servidores do Município, seu 
custo, quantidade e órgãos em que estão lotados e em exercício. (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 2022) 

 

Seção IV 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

 

Dos Secretários Municipais 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

 

Art. 58. Os Secretários e Subsecretários do Município serão escolhidos dentre 

brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. (Termos 

incluídos pela Emenda n° 002 de 2022) 

Parágrafo único. Fica vedada a nomeação de secretários, subsecretários, diretor-

presidente, superintendente, diretor executivo, cargo comissionado, ou 

equivalente da Administração direta, indireta, fundacional e serviço social 

autônomo do município, ou equivalente, além dos cargos de direção, tanto dos 

Poderes Executivo quanto Legislativo Municipais que tenham contra si 

condenação em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, 

nos termos seguintes: (Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

I - desde a condenação até o transcurso do prazo de 08 (oito) anos após o 

cumprimento da pena, pelos crimes: (Nova redação pela Emenda n° 002 de 

2022) 

a) contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os 

previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

b) contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio 

público; 

c) contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Emenda n° 002 de 

2022) 

d) crimes comuns e eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de 

liberdade; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do 

cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 2022) 

f) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Emenda n° 

002 de 2022) 

g) de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e 

hediondos; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

h) de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Emenda n° 002 

de 2022) 

i) contra a vida e a dignidade sexual; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

j) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 2022) 

II- os presidentes ou diretores de Fundações, gestores de Organizações Não 

Governamentais (ONGs) e de Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público (OSCIP), que tenham contra si condenação com trânsito em julgado ou 

proferida por órgão colegiado, pela prática dos crimes descritos nas alíneas "a", 

"b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i" e "j" do inciso I deste artigo, estão impedidos, 

desde a condenação até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento 

da pena, de contratar produtos, serviços ou convênios com os Poderes Executivo 

e Legislativo do Município de Beruri. (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

 

Art.59. Os Secretários do Município, ao assumirem ou deixarem o cargo, deverão 

fazer declaração pública de seus bens, devendo ser estas transcritas em livro 

próprio, resumidas em atas e divulgadas para conhecimento público no Diário 

Oficial do Município, até 30 dias após respectivo ato de posse. (Nova redação 

pela Emenda n° 002 de 2022) 

Parágrafo Único – (Revogado pela Emenda n° 002 de 2022) 
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Art.60. Aos Secretários do Município cabe: (Nova redação pela Emenda n° 002 

de 2022) 

I- exercer o planejamento, orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e 

entidades da administração municipal na área de sua competência e referendar 

os atos e decretos assinados pelo Prefeito Municipal, relativos à respectiva 

Secretaria; (Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

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

redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

III- apresentar ao Prefeito relatório anual, circunstanciado, dos serviços de sua 

Secretaria e órgãos vinculados, que servirá para fundamentação da mensagem 

anual do Prefeito; 

IV- praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas e 

delegadas pelo Prefeito; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

V- delegar atribuições, por ato expresso, a seus subordinados. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 2022) 

 

Art.60-A. Aos Secretários Municipais é assegurado o pagamento do décimo 

terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria, 

conforme artigo 39, §3° e 4° da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda n° 

002 de 2022) 

 

Art. 61 Os Secretários do Município são obrigados a atender à convocação da 

Câmara Municipal ou à de suas Comissões. (Nova redação pela Emenda n° 002 

de 2022) 

 

Art. 62 Independentemente de convocação, os Secretários do Município poderão 

comparecer à Câmara Municipal ou a qualquer de suas Comissões, para expor 

assunto de relevância da Secretária. (Nova redação pela Emenda n° 002 de 

2022) 

 

Art.63. São infrações político-administrativas dos Secretários do Município, 

dentre outras: (Nova redação pela Emenda n° 002 de 2022) 

§ 1° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 2° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 3° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 4° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 5° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I - a ausência injustificada à Câmara Municipal ou às respectivas Comissões, 

quando convocados para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto 

previamente determinado; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

II - a prestação de informações falsas ou desatendimento, no prazo de 20 dias, 

a pedidos escritos de esclarecimentos formulados pela Câmara Municipal. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

 

Seção V 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

Da Procuradoria Geral da Prefeitura 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

 

Art. 64. A Procuradoria Geral do Município, órgão permanente, com a função de 

defesa dos interesses do Município e orientação jurídica da Administração, 

vinculada diretamente ao Prefeito Municipal, exercerá, privativamente:  

I - a representação judicial e extrajudicial do Município e a cobrança de sua dívida 

ativa;  

II - a defesa dos atos e interesses do Município junto ao Tribunal de Contas do 

Estado; III - assessoria e consultoria jurídica em matéria de alta indagação do 

Chefe do Poder Executivo e da Administração em geral, promovendo a unificação 

da jurisprudência administrativa e zelando pela observância dos princípios da 

legalidade, legitimidade e moralidade no âmbito da Administração pública 

municipal.  

Parágrafo único. A competência, organização e funcionamento da Procuradoria-

Geral do Município serão estabelecidos em lei específica, de iniciativa do 

Prefeito, ouvido o Colégio de Procuradores do Município.  

 

Art. 64-A O Procurador-Geral do Município será escolhido dentre advogados 

regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, integrantes ou não 

da categoria de Procuradores do Município. (Incluído pela Emenda n° 002 de 

2022) 

Parágrafo Único - Na hipótese de a escolha recair em advogados não integrantes 

da categoria de Procuradores do Município, a nomeação e exoneração será de 

exclusiva competência do executivo municipal. (Incluído pela Emenda n° 002 de 

2022) 

 

Art. 64-B. O cargo de Procurador do Município, privativo de advogado, será 

provido, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, 

organizado e realizado pela Procuradoria Geral do Município. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 2022) 

 

Art.64-C. Aos Procuradores do Município é assegurado: (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 2022) 

I- prerrogativas inerentes à advocacia, podendo requisitar, de qualquer órgão da 
Administração, informações, esclarecimentos e diligências necessárias ao 
cumprimento de suas funções; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

II- irredutibilidade de vencimentos, nos termos da Constituição Federal e do 
Estado; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

III- isonomia remuneratória com os cargos e funções essenciais à justiça, nos 
termos dos artigos 37, XII, XIII, 39, § 1° e 135, da Constituição Federal, e do 
artigo 83, da Constituição Estadual; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

IV- vencimentos com diferença nunca superior a 10 por cento entre os de uma 
classe e outra, nem cinco por cento entre os de classe final e os do Procurador-
Geral do Município; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

V- o recebimento de honorários advocatícios em decorrência da inscrição dos 
débitos tributários na Dívida Ativa Municipal, bem como os fixados por 
arbitramento judicial e de sucumbência. (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

 

CAPITULO VI 

Da Administração Pública 

(Alterado pela Emenda n° 002 de 2022) 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

http://www.ale.am.gov.br/
https://leismunicipais.com.br/a/am/m/manaus/emenda-a-lei-organica/2003/3/37/emenda-a-lei-organica-n-37-2003-modifica-o-artigo-132-da-loman-inciso-i-que-trata-do-conselho-municipal-de-contribuintes-e-da-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/am/m/manaus/emenda-a-lei-organica/2004/3/39/emenda-a-lei-organica-n-39-2004-altera-o-1-do-art-76-da-lei-org-nica-do-municipio-de-manaus
https://leismunicipais.com.br/a/am/m/manaus/emenda-a-lei-organica/2013/8/83/emenda-a-lei-organica-n-83-2013-acrescenta-o-inciso-ii-ao-paragrafo-1-do-art-84-da-lei-org-nica-do-municipio-de-manaus-o-qual-trata-dos-impedimentos-para-contratacao-com-os-poderes-executivo-e-legislativo


Segunda-feira, 11                                        Diário Oficial Eletrônico – Edição nº 1907                                                julho de 2022 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
Av. Mário Ypiranga Monteiro, 3950, Ed. José de Jesus Lins de Albuquerque – Parque Dez, CEP: 69050-030 

www.ale.am.gov.br 

25 

 

Art. 65. A Administração Pública direta, indireta ou fundacional dos Poderes do 

Município, obedecera aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e, também, ao seguinte: 

I- os cargos, empregos e funções públicas municipais são acessíveis aos 
brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei; 

II- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação previa em 
concurso público de provas ou de provas e títulos ressaltadas as nomeações 
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

III- o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável 
por igual período; 

IV- durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele 
aprovado em concurso publica de provas  ou de provas e títulos serão 
convocados com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira; 

V- os cargos em comissão e as funções de confiança serão exercidos, 
preferencialmente por servidores ocupantes de cargos de carreira técnica ou 
profissional, nos casos e condições previstas em lei; 

VI- é garantido ao servidor público municipal o direito a livre associação 
sindical; 

VII- lei municipal reservara percentual dos cargos e empregos públicos para 
as pessoas com deficiências e definirá os critérios de sua admissão; (Termos 
alterados pela Emenda n° 002 de 01 de junho de 2022) 

VIII- a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, não 
superior a seis meses, para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público; 

IX- lei municipal fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e 
a menor remuneração dos servidores públicos municipais, observados como 
limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos 
como remuneração em espécie, a qualquer título, pelo Prefeito; 

X- os vencimentos dos cargos, do Poder Legislativo não poderão ser superiores 
aos pagos pelo Poder Executivo Municipal; 

XI- é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos, para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público ressalvado o disposto no inciso 
anterior e no artigo 71 § 1° desta Lei Orgânica; 

XII- os acréscimos pecuniários percebidos por servidores públicos não serão 
computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores, 
sob o mesmo título ou idêntico fundamento; 

XIII- os vencimentos dos servidores públicos municipais são irredutíveis e a 
remuneração observara a exceção dos descontos das contribuições e tributos 
legais; 

XIV- é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos exceto quando 
houver compatibilidade de horários: 

a) a de dois cargos de professores; 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou cientifico; 

c) a de dois cargos privativos de médicos. 

XV- A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 
autarquias, empresas públicas, sociedades de economias mistas e fundações 
mantidas pelo Poder Publicam; 

XVI- A administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas 
áreas de competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores 
administrativos, na forma da lei; 

XVII- Somente por lei específica poderão ser criadas autarquias, e autorizadas 
a criação de empresas públicas, sociedades de economias mistas, ou fundação 
publica; (Incluído pela Emenda n° 002 de 2022) 

XVIII- Depende de autorização legislativa em cada caso, a criação de 
subsidiárias das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a 
participação de qualquer delas em empresa privada; 

XIX- Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras serviços, 
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública 

que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com clausulas 
que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas de 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensável à garantia do cumprimento das 
obrigações; 

§ 1° A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 

públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela 

não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

§ 2° A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato 

e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei. 

§ 3° As reclamações relativas as prestações de serviços públicos serão 

disciplinadas em lei. 

§ 4° Os atos de improbidades administrativas, importarão a suspensão dos 

direitos políticos a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da 

ação penal cabível. 

§ 5° A lei estabelecerá os prazos de prescrição para os ilícitos praticados por 

qualquer agente servidor ou não que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as 

perspectivas ações de ressarcimento. 

§ 6° 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, assegurado o direito de regresso contra o 

responsável no caso de dolo ou culpa.  

§ 7° AS leis e atos administrativos deverão ser publicados em Diário Oficial do 

Município para que produzam os efeitos regulares, podendo a publicação de atos 

não-normativos ser resumida e importando a não-publicação a nulidade do ato e 

a punição da autoridade responsável pelo fato. (Termos adicionados pela 

Emenda n° 002 de 01 de junho de 2022) 

§ 8° Não se darão nomes de pessoas vivas a qualquer localidade, logradouro, 

estabelecimento ou órgão da administração pública municipal nem se erigirá 

busto com sua efígie em lugares públicos. (Termos alterados pela Emenda n° 

002 de 01 de junho de 2022) 

§ 9° A Administração é obrigada a fornecer a qualquer interessado, no prazo 

máximo de trinta dias, certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres que 

não tenham sido previamente declarados sigilosos, sob pena de 

responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua 

expedição e, no mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais, se outro 

não for fixado pelo juiz. (Termos alterados pela Emenda n° 002 de 01 de junho 

de 2022) 

§ 10° Poderá o Poder Público Municipal ocupar e usar temporariamente bens e 

serviços de propriedade pública ou privada, se disponível, na hipótese de 

calamidade pública, respondendo o Município pelos danos e custos decorrentes.  

§ 11° A inobservância do disposto no inciso IV implicará a punição da autoridade 

responsável, na forma da lei, e a restauração do direito aprovado. 

§ 12° As entidades dotadas de personalidade jurídica própria que compõem a 

Administração Indireta do Município se classificam em: 

I- autárquica; 

II- empresa pública; 

III- sociedade de economia mista; 

IV- fundação pública. 

 

Art. 66. A Administração Pública Municipal terá sua atividade exercida:  

http://www.ale.am.gov.br/


Segunda-feira, 11                                        Diário Oficial Eletrônico – Edição nº 1907                                                julho de 2022 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
Av. Mário Ypiranga Monteiro, 3950, Ed. José de Jesus Lins de Albuquerque – Parque Dez, CEP: 69050-030 

www.ale.am.gov.br 

26 

 

I-  em qualquer dos Poderes do Município, autarquias e fundações públicas, por 
servidores públicos, ocupantes de cargos públicos, criados em lei, em caráter 
efetivo ou em comissão, regidos por estatuto próprio;  

II- nas sociedades de economia mista, empresas públicas e demais entidades de 
direitos privado sob o controle direito ou indireto do Município, por empregados 
públicos ocupantes de empregos públicos ou funções de confiança, sob o regime 
de legislação trabalhista. 

 

Art. 67. Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo aplicam-

se as seguintes disposições: 

I-  tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu 
cargo, emprego ou função; 

II- 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, conforme disposto no art. 38, inciso III, da 
Constituição Federal, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do 
inciso anterior; 

III- em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato, seu 
tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para 
promoção por merecimento; 

IV- para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores 
serão determinados como se no exercício estivesse. 

V- (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 68. As disposições de servidor ou empregado público para Órgão Público 

Federal, Estadual ou Municipal, somente poderão ser efetuadas se o ônus da 

remuneração for por eles assumido, mantido a vinculação administrativa. 

Parágrafo único - A exceção ao princípio somente será admitida pelo exercício 

de cargo ou função de confiança no âmbito de cada administração, se o servidor 

optar pelo vencimento do cargo efetivo. 

 

Art. 69. O servidor público municipal, investido em função executiva, em 

instituição sindical representativa de classe de servidores públicos municipais, no 

cargo de presidente, será afastado do serviço pelo tempo que durar seu mandato, 

sendo-lhes assegurados todos os direitos e vantagens do cargo como se em 

exercício efetivamente estivesse. (Termos alterados pela Emenda à Lei Orgânica 

n°001 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único – É vedada a dispensa do emprego do servidor efetivo 

sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou 

representação sindical salvo se cometer falta grave, nos termos da lei. (Alterado 

pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 70. As entidades da Administração Pública direta e indireta do Município 

estão sujeitas ao que estabelecem o art. 45 § 1°, o art. 86 § 5°, desta Lei 

Orgânica, e ainda, apresentação anual, ao Tribunal de Contas do Estado, de 

relatório circunstanciado de atividades e balanço financeiro e patrimonial, que 

demonstrem a mobilização e aplicação de recursos no exercício, 

independentemente de sua origem. (Termos alterados pela Emenda à Lei 

Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

 

Art.70-A. Administração Municipal será desenvolvida de forma a garantir a plena 

execução dos serviços públicos de sua competência, visando à promoção do 

bem-estar coletivo. 

Parágrafo Único - As secretarias e fundações municipais, as autarquias, as 

sociedades de economia mista e as empresas públicas, criadas por lei municipal, 

bem como as concessionárias do Município, manterão uma central de 

informações ao público. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de 

junho de 2022) 

 

Art.70-B. A Administração Pública direta e indireta do Município guardará 

obediência, no que couber, aos princípios estabelecidos na Constituição Federal, 

bem como aos dispositivos constantes do Título III, Capítulo VII, da Constituição 

do Estado do Amazonas, observando: (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica 

n°001 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único - Os órgãos colegiados das autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelo 

Município terão, obrigatoriamente, entre seus membros, representante eleito 

pelos servidores ou empregados; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 

de 09 de junho de 2022) 

I- em consonância com o disposto no artigo 37, §1°, da Constituição Federal, 
nos documentos oficiais, nas meterias publicitárias pagas pelos cofres do 
Município e na edificação dos bens do patrimônio municipal, inclusive placas 
indicativas de obras públicas, e Prefeitura será referida pela designação de 
Prefeitura de Beruri vedada a sua modificação, bem como o uso de artifícios que, 
pela forma, disposição, tamanho ou cor das letras, caracterizem propaganda de 
pessoas ou partidos políticos. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 
de junho de 2022) 

II- o disposto no inciso anterior aplica-se às entidades que recebem auxílios ou 
subvenções do Município; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de 
junho de 2022) 

III- em matérias publicitárias pagas pelos cofres municipais, fica vedada a 
divulgação de fotografias ou imagens de membros dos Poderes Legislativo e 
Executivo, bem como dos órgãos da administração direta, indireta e fundacional; 
(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

IV- o município poderá instituir grupos de trabalho temporário, com duração 
máxima de seis meses, para a execução de atividades especiais, sendo 
permitida, para esse fim, apenas a contratação de serviços de profissionais com 
notórios conhecimentos de que não disponha em seu quadro e vedada a 
remuneração complementar de servidores municipais que os integrem; (Incluído 
pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

V- é vedada a inscrição de nomes de autoridades ou administradores em veículos 
de propriedade ou a serviço da Administração Pública direta, indireta e 
fundacional. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 
2022) 

 

Art.70-C. O Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal, a cada bimestre, 

relatório circunstanciado das contribuições efetuadas a pessoas físicas ou 

jurídicas de direito público e privado, de que conste o nome do beneficiário, tipo 

e valor. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

 

Art.70-D. Apenas os titulares dos Poderes Executivo e Legislativo poderão dispor 

de carros oficiais de representação. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 

de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo Único - Os veículos de propriedade ou a serviço da administração 

pública direta, indireta e fundacional terão, obrigatoriamente, o brasão do 

Município e serão utilizados no horário de expediente, permitido o seu uso, fora 

desse horário, em atividades que assim o exijam, desde que disciplinado por ato 

do Poder Executivo. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho 

de 2022) 

 

Art.70-E. Fica criado o Conselho Municipal de Administração Superior com 

funções normativas, disciplinares e deliberativas da administração do Município, 

relativas à definição da política organizacional, de pessoal, salarial, de 
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treinamento, rotinas e planejamento interno. (Incluído pela Emenda à Lei 

Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

§ 1° Da composição do Conselho Municipal de Administração Superior 

participarão: (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 

2022) 

I- o Prefeito Municipal, na condição de Presidente; (Incluído pela Emenda à Lei 
Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

II- o Vice-Prefeito; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho 
de 2022) 

III- os Secretários Municipais, os Presidentes dos Conselhos municipais e 
Representantes das Sociedades Civis Organizadas; (Incluído pela Emenda à Lei 
Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

IV- os Dirigentes dos órgãos da Administração indireta e fundacional; (Incluído 
pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

V- o Procurador-Geral do Município; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 
de 09 de junho de 2022) 

VI-  o Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais; (Incluído pela 
Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

VII- os Administradores Distritais e Regionais. (Incluído pela Emenda à Lei 
Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

§ 2° A organização, funcionamento e provimento das representações serão 

definidos em Regimento Interno, aprovado por Lei. (Incluído pela Emenda à Lei 

Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

 

Seção II 

Dos Servidores Públicos 

(Alterado pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

Subseção I 

(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

Dos Direitos Previdenciários 

(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 71. O Município instituirá, no âmbito de sua competência, regime jurídico 

único e plano de carreira para os servidores da administração pública direta, das 

autarquias e das fundações instituídas pelo Poder Público Municipal. 

§ 1° A lei assegurará, aos Servidores da administração direta, isonomia de 

vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo 

Poder ou entre servidores dos Poderes Executivos e Legislativos, ressalvadas 

as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de 

trabalho, mantido as mesmas vedações e impedimentos. 

§ 2° São garantidos ao servidor público municipal e aos agentes políticos, os 

direitos dispostos no art. 7°, incisos IV, V, VI, VII, VIII, XIX, XX, XXII, XXIII, XXV, 

XXVI, XXX e XXXI da Constituição Federal, e ainda os que, nos termos da lei, 

visam à melhoria de sua condição social e à produtividade no serviço público, 

especialmente: 

I- adicional por tempo de serviço; 

II- adicional por tempo de exercício de cargo ou função de confiança; 

III- promoção para os cargos organizados em carreira. 

§ 3° A promoção para o servidor público dos Órgãos da Administração direta, 

autárquica e fundacional se dará obrigatoriamente com interstício máximo de 

dois anos, obedecidos os critérios de antiguidade e merecimento, 

alternadamente, na forma da lei. 

§ 4° Ao servidor público municipal é garantido piso salarial nunca inferior ao 

salário mínimo fixado pelo Governo Federal. 

§ 5° O exercício do direito de greve se dará nos termos e limites definidos em lei 

complementar federal. 

§ 6° Só poderão ocupar cargos de direção nas empresas públicas, sociedades 

de economia mista e fundações instituídas ou mantidas pelos Poderes Públicos 

Municipal, profissionais com pré-qualificação técnica e administrativa para os 

cargos respectivos. 

 

Art. 72. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos 

efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo 

ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, 

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Nova 

redação pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

I - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

II - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

III - (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

a) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

b) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

c) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

d) (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

§ 1° O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será 

aposentado: (Nova redação pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho 

de 2022) 

I- por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver 
investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória 
a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das 
condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do 
respectivo ente federativo; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de 
junho de 2022) 

II- compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, 
aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na 
forma de lei complementar; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 
de junho de 2022) 

III- no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 
aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante 
emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, 20 observados o tempo 
de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do 
respectivo ente federativo. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de 
junho de 2022) 

§ 2° Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo 

a que se refere o § 2° do art. 201 da Constituição Federal ou superiores ao limite 

máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o 

disposto nos §§ 14 a 16. (Nova redação pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 

09 de junho de 2022) 

§ 3° As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas 

em lei do respectivo ente federativo. (Nova redação pela Emenda à Lei Orgânica 

n°001 de 09 de junho de 2022) 

§ 4° É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão 

de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos 

§§ 4°-A, 4°-B, 4°-C e 5° do art. 40 da Constituição Federal. (Nova redação pela 

Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

I- Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo 
idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores 
com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada 

http://www.ale.am.gov.br/


Segunda-feira, 11                                        Diário Oficial Eletrônico – Edição nº 1907                                                julho de 2022 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
Av. Mário Ypiranga Monteiro, 3950, Ed. José de Jesus Lins de Albuquerque – Parque Dez, CEP: 69050-030 

www.ale.am.gov.br 

28 

 

por equipe multiprofissional e interdisciplinar. (Incluído pela Emenda à Lei 
Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

II- Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo 
idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes 
do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos 
órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 
52 e os incisos I a IV do caput do art. 144. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica 
n°001 de 09 de junho de 2022) 

III- Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente 
federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de 
servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes 
químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses 
agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. 
(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

§ 5° Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 

(cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso 

III do § 1°, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de 

magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei 

complementar do respectivo ente federativo. (Nova redação pela Emenda à Lei 

Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

§ 6° Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na 

forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria 

à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, 

regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários 

estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social. (Nova redação pela 

Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

§ 7° Observado o disposto no § 2° do art. 201, quando se tratar da única fonte 

de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será 

concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma 

diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4°-B decorrente 

de agressão sofrida no exercício ou em razão da função. (Nova redação pela 

Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

I- ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo 
estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que 
trata o art. 201 da Constituição Federal, acrescido de setenta por cento da 
parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito; ou (Incluído 
pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

II- ao valor da totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se 
deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 
geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, 
acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso em 
atividade na data do óbito. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de 
junho de 2022) 

§8° É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em 

caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei. (Nova 

redação pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

§9° O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado 

para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9° e 9°-A do art. 201 

da Constituição Federal, e o tempo de serviço correspondente será contado para 

fins de disponibilidade. (Nova redação pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 

de junho de 2022) 

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

contribuição fictício. (Nova redação pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de 

junho de 2022) 

§11. Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, da Constituição Federal à soma total 

dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de 

cargos ou empregos públicos, bem como de outras 23 atividades sujeitas a 

contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante 

da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na 

forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 

e exoneração, e de cargo eletivo. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 

de 09 de junho de 2022) 

§12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de 

previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime 

Geral de Previdência Social. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 

de junho de 2022) 

§13. Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, de cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de outro cargo 

temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o Regime Geral 

de Previdência Social. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de 

junho de 2022) 

§14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de 

iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar 

para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo 

dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das 

aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, 

ressalvado o disposto no §16.  (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 

09 de junho de 2022) 

§15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano 

de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto 

no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência 

complementar ou de entidade aberta de previdência complementar. (Incluído 

pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

§16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 

poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data 

da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência 

complementar. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 

2022) 

§17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício 

previsto no § 3o serão devidamente atualizados, na forma da lei. (Incluído pela 

Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

§18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões 

concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que 

trata o art. 201 da Constituição Federal, com percentual igual ao estabelecido 

para os servidores titulares de cargos efetivos. (Incluído pela Emenda à Lei 

Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

§19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente 

federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências 

para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá 

fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua 

contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria 

compulsória. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 

2022) 

§20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social 

e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente 

federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e 

fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os 

critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de 

que trata o § 22. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 

2022) 

§21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as 

parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do 

limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência 

social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário, na 

forma da lei, for portador de doença incapacitante. (Incluído pela Emenda à Lei 

Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 
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§22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei 

complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de 

organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, 

entre outros aspectos, sobre: (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 

de junho de 2022) 

I- requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime 
Geral de Previdência Social; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 
de junho de 2022) 

II- modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos; (Incluído 
pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

III- fiscalização pela União e controle externo e social; (Incluído pela Emenda 
à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

IV- definição de equilíbrio financeiro e atuarial; (Incluído pela Emenda à Lei 
Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

V- condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata 
o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e 
dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza; (Incluído pela Emenda à Lei 
Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

VI- mecanismos de equacionamento do déficit atuarial; (Incluído pela Emenda 
à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

VII- estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os 
princípios relacionados com governança, controle interno e transparência; 
(Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

VIII- condições e hipóteses para responsabilização daqueles que 
desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão 
do regime; (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

IX-  condições para adesão a consórcio público; (Incluído pela Emenda à Lei 
Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

X- parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de 
contribuições ordinárias e extraordinárias. (Incluído pela Emenda à Lei Orgânica 
n°001 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 73. São estáveis após três anos de efetivo exercício, os servidores 

nomeados em virtude de concurso público. (Termos alterados pela Emenda à Lei 

Orgânica n°001 de 09 de junho de 2022) 

§ 1° O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial 

transitada em julgamento ou mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa. 

§ 2° Invalidade por sentença judicial a demissão do servidor estável, será ele 

reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, 

sem direito a indenização, aproveitado em outra função ou posto em 

disponibilidade. (Termos alterados pela Emenda à Lei Orgânica n°001 de 09 de 

junho de 2022) 

§3° Extinto o cargo e declarada sua desnecessidade, o servidor estável ficará 

em disponibilidade remunerada, até seu adequado aproveitamento em outro 

cargo. 

 

TITULO IV 

DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO 

CAPITULO  I 

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 80. O Município poderá instituir: 

I- Impostos de sua competência; 

II- Taxas, em razão de o exercício regular do Poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e de divisíveis, prestados 
ao contribuinte ou posto a sua disposição; 

III- Contribuição de melhoria, em decorrência de obras pública; 

IV- Contribuição cobrada de seus servidores, para o custeio, em beneficio 
destes, de sistema de previdência e assistência social. 

§ 1° Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte. 

§ 2° Nenhum contribuinte estará obrigado ao pagamento de qualquer tributo 

lançado sem prévio aviso ou notificação, na forma estabelecida em lei, 

assegurada a interposição de recursos próprios. 

§ 3° Nenhum tributo será criado sem a estimativa de custo de sua arrecadação 

e exame da conveniência ou não desse custo e sem que seja aprovado pela 

Câmara Municipal. 

 

Seção II 

Dos Impostos do Município 

 

Art. 81. Compete ao município instituir impostos sobre: 

I- A propriedade predial e territorial urbana; 

II- Transmissão “intervivos”, a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, 
por natureza ou ação física, e de direitos a sua aquisição; 

III- Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel; 

IV- Serviços de qualquer natureza não compreendidos no Art. 145, I “b” da 
Constituição Estadual, definidos em lei complementar federal. 

§ 1° Imposto previsto no inciso 1° poderá ser progressivo, nos termos da Lei 

Municipal, de forma a assegurar a função social da propriedade. 

§ 2° o imposto de que trata o inciso II deste artigo, não incide sobre: 

a) Transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica 
em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos 
decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoas jurídicas, 
salvo se, nestes casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e 
venda destes bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrecadamento 
mercantil; 

b) A aquisição, por servidor público estadual ou municipal de imóveis para a sua 
residência, desde que não possua outra; 

§ 3° As alíquotas máximas dos impostos previstos nos incisos III e IV, serão 

estabelecidos conforme disposições de lei complementar federal. 

§ 4° São isentas de impostos municipais as alterações de transferência de 

imóveis desapropriados para fins de reforma agrária, conforme o disposto no Art. 

184, § 5° da Constituição Federal. 

§ 5° Sai isentas de tributos os veículos de tração animal e os demais 

instrumentos de trabalho do pequeno agricultor empregados no serviço da 

própria lavoura ou no tr5ansporte de seus produtos. 

§ 6° Será isenta de imposto sobre propriedade predial e territorial urbano o prédio 

ou terreno destinado à moradia do proprietário de pequeno recurso, que não 

possua outros imóveis, nos termo0s e no limite que a lei fixar. 

 

 

Seção III 

Das Receitas Tributárias 
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Art. 82. Pertencem ao Município: 

I- O produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título, 
por ele, possua suas autarquias e fundações que instituir e mantiver; 

II- Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 
propriedade territorial rural situada no município. 

III- Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto estadual sobre 
a propriedade de veículos automotores licenciados no território municipal; 

IV- Vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto estadual 
sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações; 

V- A respectiva cota no Fundo de Participação dos Municípios prevista no Art. 
159, I, “b” da Constituição Federal; 

VI- Setenta por cento da arrecadação conforme a origem do imposto a que 
se refere o Art. 153, V, e seu § 5°, da Constituição Federal, incidente sobre o 
ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial;  

VII- Vinte e cinco por cento dos recursos recebidos pelo Estado nos termos do 
Art. 159, § 3°, da Constituição Federal, relativos à exportação de produtos 
industrializados; 

VIII- Participação no resultado de exploração de petróleo ou gás natural, de 
recursos do que dispõe o Art. 20, § 1°, da Constituição Federal. 

Parágrafo único – O município divulgara, até o último dia do mês subsequente 

ao da arrecadação os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os 

recursos recebidos, os valores de origens tributarias entregues e a expressão 

numérica dos critérios de rateio. 

                                                       

Seção IV 

Das Limitações do Poder de Tributar 

 

Art. 83. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado 

ao município: 

I- exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça; 

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

III- estabelecer diferenças tributarias entre bens ou serviços, de qualquer 
natureza, em razão de sua procedência ou destino; 

IV- cobrar tributos: 

a) em relação aos fatos geradores ocorridos antes de início da vigência da lei que 
os houver instituído ou aumentado; 

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

V- utilizar tributos com efeito de confisco; 

VI- estabelecer limitações ao trafego de pessoa ou bens, por meio de tributos 
intermunicipais, ressalvadas a cobrança de pedágio pela utilização de vias 
conservadas pelo poder público; 

VII- instituir impostos sobre: 

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

b) templos de qualquer culto; 

c) patrimônio, renda ou serviço de partidos públicos, inclusive suas funções, das 
entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação, cultura e 
pesquisa, de assistência social e religiosa, sem fins lucrativos, atendidos os 
requisitos da lei. 

d) livros, jornais e periódicos e os papéis destinados a sua impressão. 

§ 1° As vedações expressas no inciso VII, alíneas “b” e “c”, compreendem 

somente o patrimônio a renda e os serviços, relacionados com as finalidades 

essenciais das entidades nelas mencionadas. 

§ 2° A concessão da anistia ou remissão que envolva matéria ou previdenciária 

dependera de leis especificas municipal. 

 

Seção V 

Dos Incentivos Fiscais e Extrafiscais 

 

Art. 84 O município poderá conceder incentivos fiscais relativos aos tributos de 

sua competência e incentivos extrafiscais, para atividades consideradas de 

fundamental interesse ao seu desenvolvimento. 

§ 1° Os incentivos fiscais de competência do município são os dispostos no art. 

149 da Constituição do Estado do Amazonas. 

§ 2° A lei regulamentará a política de incentivos fiscais e extrafiscais guardando 

obediência aos seguintes princípios: 

I- Reciprocidade: contrapartida a ser oferecida pela beneficiaria, expressa em 
salários, encargos e benefícios sociais locais, definidos no artigo 212 da 
Constituição Estadual; 

II- transitoriedade: condição ou caráter de prazo certo que deve ter incentivo; 

III- regressividade: condição necessária a retirada do incentivo, num processo 
gradual; 

IV- gradualidade: concessão diferenciada do benefício de acordo com 
prioridade estabelecidas  

 

Art. 85. O Poder Legislativo no exercício de suas funções, exercera a fiscalização 

do cumprimento dos incentivos concedidos e provocara a ação do Poder 

Executivo em relação à não obediência desta Lei. 

 

CAPITULO II 

Do Orçamento 

 

Art. 86. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I- Plano plurianual; 

II- As diretrizes orçamentárias; 

III- O orçamento anual. 

§ 1°. O plano plurianual compreenderá: (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

I – diretrizes, objetivos e metas para suas ações; (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

II – investimentos de execução; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

III – gastos com a execução de programas de duração continuada. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 2°. As diretrizes orçamentárias compreenderão: (Nova Redação pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I-  prioridades da Administração Pública Municipal, quer de órgãos da 
administração direta, quer da administração indireta, com as respectivas metas, 
incluindo a despesa de capital para o exercício financeiro subsequente; (Nova 
Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- orientações para a elaboração da lei orçamentária anual; (Nova Redação 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 
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III- alterações na legislação tributária; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 
09 de junho de 2022) 

IV- autorização para a concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração; criação de cargos ou alterações de estrutura de carreiras; 
demissão de pessoal a qualquer título, pelas unidades governamentais da 
administração direta ou indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas 
pelo Poder Público Municipal, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades 
de economia mista. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 3° O Município publicará, até 30 dias do encerramento de cada bimestre, 

relatório resumido da execução orçamentária. 

§ 4° Os planos e programas municipais serão elaborados em consonância com 

o plano plurianual e apreciados pelo Poder Legislativo. 

§ 5° A lei orçamentária anual compreenderá: 

O orçamento anual compreenderá: 

I-  o orçamento fiscal da administração direta municipal, incluindo os seus fundos 
especiais; 

II- os orçamentos das entidades de administração indireta, inclusive das 
fundações instituídas pelo Poder Público Municipal; 

III- o orçamento de investimento das empresas em que o Município, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

IV- orçamento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos 
a ela vinculados da administração direta ou indireta, inclusive fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. 

§ 6° O projeto da lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo do efeito 

sobre as receitas e despesas decorrentes de inserções, anistias, remissões, 

subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. 

§7° Os planos e programas municipais serão executados em consonância com 

o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias e apreciados pela Câmara 

Municipal. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 8° Os orçamentos previstos nos incisos I a III do § 5° deste artigo, 

compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de reduzir, 

no Município, desigualdades setorizadas. (Nova Redação pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

I - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§9° As emendas impositivas individuais ao projeto de lei orçamentária serão 

aprovadas no limite de 1,2% da Receita Corrente Líquida prevista no projeto 

encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será 

destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Nova Redação pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§10° A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, 

inclusive custeio, será computada para o montante das despesas em ações e 

serviços públicos de saúde do sistema único, vedada a destinação para 

pagamento de pessoal ou encargos sociais. (Nova Redação pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

§ 11° É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a 

que se refere o § 3° deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da Receita 

Corrente Líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a 

execução equitativa da programação definidos em lei complementar prevista no 

§9° do Art. 165 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

§ 12° A lei orçamentária anual não conterá dispositivos estranho a previsão da 

receita e à despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura 

de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 13° Lei complementar, com observância da legislação federal: (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- disporá sobre exercício financeiro e patrimonial da administração direta e 
indireta, bem como condições para instituição e funcionamento de fundos. 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 14° A lei orçamentária assegurará investimento prioritários em programas de 

educação, de saúde, habitação, saneamento básico e proteção do meio 

ambiente. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 15° A elaboração de proposta orçamentária se fará, preferencialmente, após 

audiências públicas com setores organizados e representativos da sociedade, 

para definição de prioridades. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

 

Art. 87. Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes 

orçamentárias e ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão enviados 

pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo, nos termos da lei 

complementar, a que se refere o Art. 157, § 9° da Constituição Estadual. 

§ 1° Caberá a uma Comissão Permanente do Poder Legislativo do Município: 

I- examinar e emitir parecer sobre projetos referidos neste artigo e sobre as 
contas apresentadas anualmente pelo Prefeito; 

II- examinar e emitir parecer sobre os planos e programas municipais, exercendo 
o acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo da atuação das 
demais comissões existentes nesse Poder. 

§ 2° As emendas serão apresentadas na Comissão Permanentes que sobre elas 

emitirá parecer, e apreciadas, na forma regimental, pelo Plenário. 

§ 3° As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o 

modifiquem, somente podem ser aprovadas desde que: 

I- sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias; 

II- indiquem os recursos necessários, admitidos somente os provenientes de 
anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre dotação de pessoal e 
seus encargos e serviços da dívida; 

§ 4° As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser 

aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual. 

§ 5° O Poder Executivo poderá enviar mensagem ao Legislativo para propor 

modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciada a 

votação, na Comissão Permanente, da parte cuja alteração é proposta. 

§ 6° 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 

a prévia e especifica autorização legislativa. 

 

Art. 88. São vedados: 

I- o início de obras, projetos e programas públicos não incluídos na lei 
orçamentária anual e as obras, projetos e programas previstos na lei 
Orçamentária anual uma vez iniciada, não poderão ser interrompidos antes de 
seu término, exceto em situação especial e por decisão da Câmara Municipal; 

II- a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam 
os créditos orçamentários ou adicionais; 

III- a realização de operações de créditos que excedam o montante das 
despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos 
suplementares ou especiais com a finalidade precisa, aprovada pelo Poder 
Legislativo, por maioria absoluta; 

IV- a vinculação de receita de imposto a Órgão, fundo ou despesa, ressalvada 
a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento do ensino, como 
determina o Art. 212 da Constituição Federal, e a prestação de garantias às 
operações de créditos por antecipação de receita, nos termos do Art. 157, § 8° 
da Constituição Estadual; 
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V- a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização 
legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes; 

VI- a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma 
categoria de programação para outra, ou de órgão para outro, sem prévia 
autorização legislativa; 

VII- a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 

VIII- a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização 
legislativa; 

IX- a realização de operação externa, de natureza financeira, sem prévia 
autorização legislativa; 

§ 1° Sob pena de crime de responsabilidade, nenhum investimento cuja 

execução ultrapasse um exercício financeiro, poderá ser iniciado sem prévia 

inclusão no plano plurianual ou sem lei que autoriza a inclusão. 

§ 2° Os créditos especiais e extraordinários somente terão vigência no exercício 

financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for 

promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que reabertos 

nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 

financeiro subsequente. 

 

Art. 89. A exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos 

pela Fazenda Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão 

exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta 

dos créditos respectivos, proibidos a designação de casos ou pessoas nas 

dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para tal fim. 

§ 1° É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de 

verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios 

judiciários, apresentados até primeiro de junho, data em que terão atualizado 

seus valores, procedendo-se ao pagamento até o final do exercício seguinte. 

§ 2° As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados ao 

Poder Judiciário Estadual, recolhendo-se as importâncias respectivas à 

repartição competente, cabendo ao Presidente do Tribunal de justiça determinar 

o pagamento, segundo a dor e exclusivamente para o caso de preterimento de 

seu direito de precedência, o sequestro da quantia necessária a satisfação 

possibilidades do depósito, e autorizar a requerimento do credor do débito. 

 

Art. 90. A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá exceder 

os limites estabelecidos em lei complementar federal. 

§ 1° A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação 

de cargos e alteração de estruturas de carreiras, bem como a admissão de 

pessoal a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta, 

indireta e inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, só 

poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender 

às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. 

 

TITULO V 

DA ORDEM ECONÔMICA E SOCIAL 

CAPITULO I 

Disposições Gerais 

 

Art. 91. A ordem econômica e social do Município, observados os princípios da 

Constituição Federal e Estadual, será fundamentada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a toda existência digna, 

conforme os ditames da justiça social. 

§1° É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de Órgãos Públicos, salvo nos casos 

previstos em lei federal, desde que não contrarie o interesse público ou provoque 

situações de comprometimento do equilíbrio ecológico. 

§2° A exploração de recursos hídricos e minerais do Município não poderá 

comprometer a preservação do patrimônio natural e cultural, sob pena de 

responsabilidade, na forma da lei. 

§3° O Município apoiará e estimulará a criação, a organização e o 

desenvolvimento de cooperativas e consórcios de produção e outras formas de 

associação, especialmente entre os pequenos produtores, concedendo-lhes 

assistência técnica e, em casos excepcionais a serem definidos em lei incentivos 

financeiros, anistia ou remissão tributária. 

§4° É da responsabilidade do Poder Público a realização de investimento para a 

formatura de infraestrutura básica e de apoio necessário ao desenvolvimento de 

atividades produtivas, podendo, em casos especiais expressamente autorizados 

pelo Poder Legislativo, proceder a concessão para explorar, transferir ou delegar 

competência para esse fim ao setor privado. 

§5° O Município se empenhará em reverter os fatores motivadores do êxodo 

rural, propiciando condições para fixação nesse meio, de contingentes 

populacionais, possibilitando-lhes acesso aos meios de produção e geração de 

renda e estabelecendo a necessária infraestrutura com vista a viabilização 

desses propósitos. 

 

Art. 92. Como agente normativo de atividade econômica o Município exercerá na 

forma da lei, as funções de orientação, fiscalização, promoção, incentiva e 

planejamento, sendo este último dominante para o setor público e indicativo para 

o setor privado. 

Parágrafo único – A fiscalização que na primeira operação será sempre de 

orientação e esclarecimento, observará com propriedade: 

I- o cumprimento das normas e legislação ambiental; 

II- condições de segurança do trabalho; 

III- cumprimento da legislação tributária; 

IV- cumprimento das obrigatoriedades e fatores condicionantes ao usufruto de 
estímulo e incentivos; 

V- defesa da ordem pública; 

VI- direito do consumidor; 

VII- saúde pública e vigilância sanitária; 

VIII- outras que vierem a ser definidas em lei. 

 

Art. 93. Somente em caso de relevante interesse coletivo ou para atender aos 

imperativos da segurança nacional, o Município poderá explorar diretamente a 

atividade econômica. 

§1° O Município reprimirá nos termos da lei, quaisquer formas de abuso de poder 

econômico principalmente as que visem a formação de poder econômico, 

principalmente as que visem a formação de mercados, a eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. 

§2° Somente quando autorizado por lei especifica o Município poderá construir 

empresas públicas e sociedades de economia mista para explorar atividade 

econômica sujeitando-as ao regime jurídico próprio das atividades privadas, 

vedando-se o gozo de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado. 

§3° Do Conselho Fiscal das empresas públicas, das sociedades de economia 

mista e fundações instituições ou mantidas pelo Poder Público, participará, 

obrigatoriamente, um representante de seus empregados, eleitos por estes, 

mediante voto direto e secreto. 

§4° A lei sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa 

jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando-as punições 
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compatíveis com a sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica 

e financeira e contra a economia popular. 

§5° Fica facultado ao Município, no exercício de sua função reguladora no 

abastecimento alimentar, adquirir de fonte local ou externa, os produtos 

essenciais, necessários a essa finalidade ou em garantia da regularidade do 

abastecimento. 

 

Art. 94. O Município, com a participação do estado, adotará política de fomento 

às atividades produtivas, que se efetivará através de: 

I- assistência técnica; 

II- crédito especializado e subsidiado; 

III- mecanismo de estímulos fiscais e financeiros; 

IV- fornecimento de serviços de suporte informativo ou de mercado; 

V- outros a serem definidos em lei. 

Parágrafo único – O Município concederá especial proteção às microempresas e 

às empresas de pequeno porte que vierem a se instalar em seu território, nos 

termos do Art. 168 da Constituição Estadual. 

 

CAPITULO II 

Da Política Fundiária, Agrícola E Pesqueira 

Seção I 

Disposições Gerais 

 

Art. 95. A política fundiária, agrícola e pesqueira será formulada e executada pelo 

Município, observado o disposto no art. 187 da Constituição Federal, e nos 

artigos 162, § 2° e 165 e 219 da Constituição Estadual, e nos seguintes preceitos: 

I-  criar as condições necessárias à fixação do homem na zona rural e promover 
melhoria em sua condição socioeconômica, levando em consideração as ações 
previstas no plano de gestão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Piagaçu – Purus . (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

II- buscar a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e 
trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de 
armazenamento e de transporte; 

III- eliminar formas ou fatores motivadores de entraves, desperdícios, 
paralelismos e subutilização de estruturas ou equipamentos de natureza coletiva. 

IV- assegurar políticas públicas voltadas a assistência técnica para o 
desenvolvimento do setor primário com destaque ao extrativismo vegetal e 
animal de maneira sustentável visando sobre tudo o abastecimento familiar; 

V- incentivar as culturas de curto prazo nas áreas de várzeas, reduzindo o 
desmatamento e outros impactos ambientais; 

VI- garantir um espaço adequado para a comercialização dos gêneros 
agrícolas produzidos nas aldeias, com garantia de preço justo; 

Parágrafo único – O Município, em regime de coparticipação com a União e o 

Estado, dotará o meio rural de infraestrutura de serviço sociais básicos nas áreas 

de saúde, educação, saneamento, habitação, transporte, energia, comunicação, 

segurança e lazer. 

 

Seção II 

Da Política Fundiária 

 

Art. 96. A destinação das terras públicas devolutas no meio rural, atenderá o 

disposto no Art. 134 da Constituição Estadual, e ainda: 

I- Assegurará aos posseiros dessas terras, que as tornarem produtivas com o 
seu trabalho e com o da sua família, preferência à concessão do uso; 

II- Manutenção das reservas florestais obrigatórias e observâncias de restrições 
ao uso do imóvel, se houver. 

 

Art. 97. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, por cinco 

anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 

cinquenta hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, 

tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. 

 

 

Seção III 

Da Política Agrícola 

 

Art. 98. A política agrícola a ser implantada pelo Município, priorizará à pequena 

produção e o abastecimento alimentar através do sistema de comercialização 

direta entre produtores e consumidores, bem como observará interesse da 

coletividade na conservação do solo, competindo ao Poder Público: 

I- Planejar, implantar a política de desenvolvimento agrícola compatível com a 
preservação do meio ambiente e conservação do solo, estimulando os sistemas 
de produção integrados, a policultura de produção integrada, a integração 
agricultura-pecuária-piscicultura e atividades extrativas; 

II- Desenvolver infraestrutura física, social e de serviço, que garanta a produção 
agrícola e crie condições de permanência do homem no campo, com a inserção 
de uma seção especifica as áreas de conservação e o incentivo das culturas de 
curto ciclo nas áreas de várzeas evitando com isso o desmatamento das florestas 
e o esgotamento dos solos, sem utilização de maquinários de alto impacto 
ambiental, sem uso de fogo e agrotóxicos; (Termos incluídos pela Emenda n° 
002 de 09 de junho de 2022) 

III- Garantir que a política agrícola a ser implantada pelo Município de Beruri, 
priorize o abastecimento alimentar através da comercialização direta entre 
produtores e consumidores, garantindo a comercialização de agro pesqueiro 
e/ou extrativistas com a disponibilidade de espaços físicos; 

 

Art. 99. O Município, para operacionalizar sua política econômica e social rural, 

terá como instrumento básico o Plano Diretor de Atividades Rurais, aprovado 

pela Câmara Municipal, no prazo de 180 dias a contar da promulgação desta lei. 

(Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo Único – As diretrizes para a elaboração do Plano Diretor de 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 de setores e comercialização, armazenamento, agro 

industrialização, transporte e abastecimento de insumos de produtos. 

 

Seção IV 

Da Política Pesqueira 

 

Art. 100. A política pesqueira será desenvolvida de conformidade com suas 

condições, necessidades e prioridades do Município. 

§1° Nas áreas ou lagos de preservação ambiental permanente só se permitirá a 

pesca esportiva, artesanal para a subsistência familiar e para a comercialização, 

respeitando a área de reserva e nas demais áreas respeitando o período de 

defeso. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° Especial atenção será dada à época de defeso da pesca, para garantia de 

reprodução e preservação das espécies. 
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CAPITULO III 

DA SEGURANÇA SOCIAL 

Seção I 

Disposição Geral 

 

Art. 101 É dever do Município implantar ações no sentido de assegurar aos 

habitantes os direitos relativos a saúde, à previdência e assistência social, de 

conformidade com as Constituições da República e do Estado. 

§ 1° É vedada a destinação de recurso público, de qualquer natureza ou 

procedência, às entidades particulares de previdência social e de assistência à 

saúde, que tenham fins lucrativos. 

§ 2° Os Vereadores poderão instituir órgãos de previdência social próprio, desde 

que não acarrete qualquer ônus para o erário público municipal. 

 

Seção II 

Da Previdência Social 

Art. 102. A previdência social será prestada pelo Município a seus servidores 

ativos e inativos, familiares e dependentes, diretamente ou através de instituto 

de previdência ou ainda, mediante convênios e compreenderá, dentre outros na 

forma da lei: 

I- cobertura integral dos eventos de doenças; 

II- aposentadoria compulsória, por invalidez permanente ou por tempo de serviço 

III- pensão aos dependentes por morte do segurado; 

IV- licença para tratamento de saúde; 

V- licença por motivo de doença em pessoa da família; 

VI- licença por motivo de gestação; 

VII- auxílio reclusão; 

VIII- seguros contra acidentes do trabalho. 

§1° Nenhum benefício de prestação continuada terá valor inferior a um salário 

mínimo. 

§2° É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em 

caráter permanente, o valor real, conforme critério definidos em lei, obedecendo 

ao disposto nos artigos 109, XXI e 111, § 7° da Constituição Estadual.  

§3° É reconhecido ao companheiro ou companheira o direito aos benefícios da 

previdência social. 

§4° É vedada a destinação de recursos da previdência social a objetivos 

estranhos aos estabelecidos neste artigo. 

 

Seção III 

Da Assistência Social 

 

Art. 103. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social de acordo com os 

objetivos previstos na Constituição da República. 

 

Art. 104 As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, do Estado e do 

Município, além de outras fontes e organizadas com base na descentralização 

político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera 

federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas a esfera 

municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social. 

 

Art. 104-A. O Município deverá prever em seu orçamento anual recursos para 

custeio dos benefícios eventuais, na forma do artigo 22 da Lei Orgânica da 

Assistência Social e artigo 34 da Lei Municipal 261/2017, assim entendidos 

aqueles prestados em virtude de: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

I- nascimento; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- morte; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- situações de vulnerabilidade temporária; (Incluído pela Emenda n° 002 de 
09 de junho de 2022) 

IV- calamidade pública; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- acidentes ou evento catastróficos. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

 

Art. 105. A ação do Município no campo social promoverá: (Nova Redação pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- garantir, gratuitamente, o registro e a respectiva certidão de nascimento, 
casamento e óbito para os reconhecidamente vulneráveis economicamente; 
(Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- viabilizar o acesso à moradia à população em situação de vulnerabilidade 
social, bem como assistência sanitária, escolar e social; (Termos incluídos pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- o amparo ao idoso, as mulheres vítimas de violência, as gestantes, as 
pessoas com deficiência, aos incapazes, ao adolescente e a criança em situação 
de vulnerabilidade econômica e/ou em situação de risco; (Nova Redação pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- contribuir com o Estado no que se relaciona a destinação de áreas e obras de 
infraestrutura no âmbito de sua competência, para viabilizar o acesso à moradia 
e acessibilidade à população em vulnerabilidade socioeconômica; (Nova 
Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° A lei assegurará a participação popular através de organização 

representativa, na formulação da política e no controle das ações de assistência 

social. 

§2° O Município deverá garantir orçamento mínimo, conforme lei específica, para 

a execução e amparo aos Serviços e Programas de Proteção Social Básica e 

Especial, oferecendo aos cidadãos o acesso aos atendimentos em todas as suas 

necessidades e direitos civis e socioassistenciais. 

 

Subseção I 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Dos Indígenas 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 105-A. A ação do Município no campo social voltada aos indígenas deverá: 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- Acompanhar e orientar os povos indígenas na garantia de seus direitos juntos 
aos órgãos de atendimento ao público; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

II- Buscar junto aos órgãos federais competentes a implantação da Coordenação 
Técnica Local para emissão de documentação às populações indígenas; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

http://www.ale.am.gov.br/


Segunda-feira, 11                                        Diário Oficial Eletrônico – Edição nº 1907                                                julho de 2022 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
Av. Mário Ypiranga Monteiro, 3950, Ed. José de Jesus Lins de Albuquerque – Parque Dez, CEP: 69050-030 

www.ale.am.gov.br 

35 

 

III- Fica assegurada as comunidades indígenas proteção e assistência social, 
socioeconômica e de saúde, prestados pelo Poder Público Municipal, com o 
emprego de políticas adequadas as suas especificidades culturais; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- Fica assegurado aos povos indígenas a garantia de acesso às políticas 
públicas de assistência social; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

V- As políticas públicas de assistência social destinadas aos povos indígenas 
deverão ser prestadas, prioritariamente, de forma direta, especifica e de 
qualidade, com a inclusão dos indígenas aldeados e não – aldeados, ou seja, 
sem prejuízo da assistência a população indígena residente na sede do 
município; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI- Fica assegurada a gestão participativa na formulação e a efetivação das 
políticas públicas de assistência social destinadas aos povos indígenas; (Incluído 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII- O poder público deve assegurar aos povos indígenas e ainda especial 
assistência na infância, na maternidade, na doença, na velhice e no pós-morte, 
promovendo o acompanhamento especializado nos respectivos órgãos de saúde 
e assistência social. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Seção IV 

Da Saúde 

 

Art. 106. A saúde é direito de todos e dever do poder público, entendendo-se 

como saúde o resultante das condições de alimentações, habitação, educação, 

renda, meio ambiente, saneamento básico, trabalho, transporte, lazer, acesso e 

posse da terra e acesso aos serviços e informações de interesse para a saúde. 

§1° A comunidade participara, em nível de decisão da formulação, gestão e 

controle da política municipal e das ações de saúde, através da Constituição do 

Conselho municipal de saúde, saneamento e bem-estar social, de caráter 

consultivo e paritário, a ser criado por leis que definirá suas competências. 

§2° As ações e serviços públicos de saúde e os privados que os suplementam, 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada que constituem o sistema 

municipal de saúde que, por sua vez, integra o sistema estadual de saúde, com 

as competências conferidas em leis. 

§3° O sistema municipal de saúde terá como diretriz o atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais e será financiado com os recursos do orçamento do município, do 

Estado, da União, da Seguridade social, além de outras fontes. 

§4° O Poder Executivo municipal assegurara a destinação de no mínimo, dez por 

cento (10%) de sua receita tributária anual e dos recursos provenientes do 

Estado e da União, para a aplicação em saúde pública. 

§ 5° Os recursos financeiros do sistema municipal de saúde serão administrados 

por meios de um fundo municipal de saúde e subordinado ao planejamento e 

controle do Conselho municipal de saúde, saneamento e bem-estar social 

Subseção I 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Dos Indígenas 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Art. 106-A. O poder público deve assegurar aos povos indígenas a inclusão no 

sistema municipal de saúde implementando políticas públicas adequadas e 

especificas, garantindo assento no conselho municipal de saúde; (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 106-B. Cabe ao Sistema Municipal de Saúde a atuação complementar aos 

órgãos dos subsistemas de saúde indígena, mediante acordo de Cooperação 

Técnica, convênios ou outros meios legais. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

 

CAPITULO IV 

Da Educação, Cultura e Desportos 

Seção I 

Da Educação 

 

Art. 107. O ensino municipal, integrado por escolas públicas municipais e 

particular, observará, além dos princípios e garantias da Constituição da 

República e do Estado, os seguintes preceitos: 

I- igualdade de condições para acesso, permanência nas escolas, em 
ambiente com condições adequadas de funcionamento, de acordo com os 
padrões do Ministério da Educação e Cultura; (Termos incluídos pela Emenda n° 
002 de 09 de junho de 2022) 

II- liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; 

III- pluralismo de ideia e de concepções pedagógicas; 

IV- preservação de valores educacionais regionais e locais; 

V- liberdade de organização para alunos, professores, funcionários, pais de 
alunos e criação de Associação de Pais, Mestres e Comunitários e Conselho 
Escolar; (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI- garantia de padrão de qualidade e rendimento  

VII- implantação de programa de formação continuada e aperfeiçoamento do 
pessoal docente e técnico-administrativo; (Termos incluídos pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022) 

VIII- direcionamento do ensino para o desenvolvimento da região e da proteção 
ambiental; 

IX- uso da língua portuguesa nas escolas de educação fundamental, 
assegurando, também, as comunidades indígenas a utilização de suas línguas 
materna 

X- incentivo ao fortalecimento do ensino das artes, facilitando o processo de 
ensino e aprendizagem integrando os conhecimentos do componente curricular, 
com conhecimentos e experiência dos próprios alunos, nas escolas da rede 
municipal, no âmbito urbano e rural; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022) 

XI- implantação progressiva do turno integral em creche, ensino infantil, 
ensino fundamental I, ensino fundamental II, educação escolar indígena, e 
educação de jovens e adultos; (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

XII- ensino religioso nas escolas, aberto a todos os credos; 

XIII- gratuidade de ensino nas escolas municipais; 

XIV- participação de estudantes, funcionários, pais e professores, 
representantes de entidades de classe, existente no município na formulação da 
política de utilização dos recursos destinados à educação pública; 

XV- incentivo à participação da comunidade no processo educativo, família na 
escola; (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XVI- implantação do plano de carreira para todos os cargos do magistério, 
graduados e pós-graduados, com a inclusão dos profissionais da educação 
indígenas, com o piso salarial profissional equivalente ao piso salarial do servidor 
municipal, promoção obrigatória e ingresso exclusivos por concurso público de 
provas e títulos; (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XVII- implantação de programa de material didático, merenda escolar Saúde na 
Escola, dentre outros; (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 
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XVIII- garantia de estrutura da rede escolar de ensino fundamental e pré-escolar, 
de modo a atender a zona urbana e rural do Município de Beruri; (Termos 
incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XIX- cabe ao Poder Executivo observar os critérios estabelecidos na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação quanto a gestão escolar; (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XX-  implantar medida de ressocialização educativa visando a reintegração na 
sociedade, de cidadãos que tiveram algum desvio de conduta; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XXI- garantia de transporte escolar terrestre e fluvial adequado, realizado por 
profissionais habilitados, de acordo com o previsto na Lei 10.880/2004; (Incluído 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo Único – Quanto ao ensino privado, além da observação do previsto 

neste artigo, observar-se-á, o que se segue: 

a) liberdade de iniciativa para a criação de instituição de ensino privado; (Termos 
incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

b) o Conselho Municipal de Educação avalia, autoriza e fiscaliza, conforme 
resolução estabelecida em lei federal, estadual e municipal; (Nova Redação pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

c) garantia de no mínimo o piso salarial nacional (Termos incluídos pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

d) proibição de remuneração, pelo município, de dirigentes, professores e 
empregados de escolas particulares. 

 

Art. 107-A. A Educação do Município, será integrada pelas escolas públicas 

municipais, compostas por: creche, ensino infantil, ensino fundamental I, ensino 

fundamental II, educação escolar indígena, e educação de jovens e adultos. 

Considerando a Lei do Plano Municipal de Educação, a Lei que cria o Sistema 

Municipal de Ensino, o Plano de Cargos e Carreiras dos profissionais de 

educação, o Referencial Curricular Amazonense, Constituição Estadual e 

Constituição Federal e Base nacional comum curricular. (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art.107-B. O Poder Executivo através da Secretaria Municipal de Educação 

deverá realizar o Processo Seletivo Simplificado, visando a contratação, em 

caráter emergencial e temporário, de profissionais da educação municipal para o 

funcionamento da rede, com vigência de 01 ano, podendo ser prorrogado por 

igual período, conforme a necessidade.  

§ 1° O Poder Público Municipal lançará o edital do Processo Seletivo 

Simplificado, na primeira quinzena de dezembro, do ano que antecede a 

realização deste, considerando o parágrafo único do Art.109 desta Lei, o qual, 

deverá conter, obrigatoriamente: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

a) Avaliação de desempenho do profissional contratado através de carta de 
anuência da comunidade escolar e/ou aldeias indígenas, obedecendo a ordem 
de classificação do cadastro reserva; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

b) A avaliação de desempenho do profissional terá oitenta por cento das 
assinaturas dos pais ou responsáveis dos alunos da comunidade, aplicando-se 
o mesmo aos professores com lotação nas aldeias indígenas, obedecendo a 
ordem de classificação do cadastro reserva; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022) 

§2° O edital do Processo Seletivo Simplificado deverá obedecer rigorosamente 

ao que estabelece esta Lei. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

 

Art. 108. O Município aplicará anualmente trinta por cento, no mínimo, da receita 

resultantes dos impostos compreendidos e provenientes de transferências 

federais, estaduais e municipais, para a manutenção e desenvolvimento do 

ensino público. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° os recursos municipais serão destinados, exclusivamente, ao ensino público 

em creche, ensino infantil, ensino fundamental I, ensino fundamental II, educação 

escolar indígena, e educação de jovens e adultos, mantido pelo município; 

(Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° o ensino público terá como fonte adicional de financiamento a contribuição 

social destinada ao financiamento de programas, projetos e ações voltados para 

educação básica municipal, pelas empresas de iniciativa privada. (Termos 

incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3° o município deverá publicar, no diário oficial do Município, até o dia 10 de 

março de cada ano, o demonstrativo da aplicação dos recursos para o ensino, à 

relação nominal das entidades de ensino sem fins lucrativos beneficiadas com 

recursos públicos, assim como os quantitativos a elas destinados e suas 

respectivas finalidades. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

§4° As escolas comunitárias, não convencionais ou filantrópicas, poderão 

receber subvenção do Município, desde que provem finalidade não lucrativa 

aplicando seu excedente financeiro em obras educacionais, e assegurem a 

transferência do seu patrimônio para outra escola congênere ou para o Poder 

Municipal, no caso de sua extinção. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

§5° O Município poderá destinar recursos e programas de bolsas de estudos 

para o ensino em creche, ensino infantil, ensino fundamental I, ensino 

fundamental II, educação escolar indígena, beneficiando alunos em 

vulnerabilidade socioeconômica, quando houver falta de vagas nas escolas da 

rede pública municipal. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

§6° Serão consideradas aplicações para o desenvolvimento e manutenção do 

ensino, aquelas relacionadas com obras de infraestrutura urbana ou rural, que 

beneficie a rede escolar pública. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

§7° O Município poderá destinar recursos e programas de bolsas de estudos 

para o ensino superior, regulamentado através de lei específica. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Art. 109. Ao Município assiste a obrigação de promover ensino em creche, 

ensino infantil, ensino fundamental I, ensino fundamental II, educação escolar 

indígena, e educação de jovens e adultos obrigatório e gratuito, inclusive para os 

que a ela não tiverem acesso na idade própria, as pessoas com deficiência, bem 

como a oferta de ensino noturno, adequado às condições do educando, 

fornecimento de material escolar, merenda e assistência à saúde. (Termos 

incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo Único – O ensino ministrado na zonas rurais e aldeias indígenas têm 

direito a calendário específico e flexível, adequado às suas realidades com 

adoção de critério que considerem o fator amazônico: as estações do ano, seus 

ciclos agrícolas, as migrações periódicas, enchentes e vazantes. (Termos 

incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 110. O Poder Público disporá sobre a estrutura física, equipamentos e 

recursos tecnológicos para funcionamento eficaz dos Conselhos Municipais. 

(Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 111. O Plano Plurianual de Educação do Município visará a articulação e o 

desenvolvimento do ensino nos diversos níveis e a adaptação, no que couber, 

ao Plano Estadual de Educação, com os seguintes objetivos: (Termos incluídos 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 
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I- erradicação do analfabetismo, inclusive entre adultos; 

II- ensino a ser ministrado na sede, no meio rural e aldeias indígenas; (Termos 
incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- a melhoria da qualidade do ensino e qualificação dos profissionais da 
educação;(Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- a promoção humana, psicossocial o desenvolvimento tecnológico e digital; 
(Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- nas localidades onde inexiste a oferta do ensino médio e superior, o Município 
em poderá firmar parceria com o Estado para garantir a oferta do ensino 
presencial e/ou semipresencial com mediação tecnológica  ou educação a 
distância; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)  

VI- oferta de formação inicial e continuada e aperfeiçoamento técnico-
pedagógico dos profissionais da educação da rede municipal de ensino. (Termos 
incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII-  a regulamentação das escolas municipais indígenas, ou seja, com atos 
de criação, deverá, garantir e assegurar recursos financeiros, materiais 
tecnológicos e corpo técnico, logística; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

VIII- assegurar a correção da idade e série dos alunos do ensino regular, por 
meio de projetos que desenvolvam a busca ativa e a permanência do aluno em 
sala de aula. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo Único – O Plano Municipal de Educação será encaminhado, à Câmara 

de Vereadores pelo Poder Executivo, até novembro de cada ano para aprovação. 

(Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

 

Subseção I 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Dos Povos Indígenas 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 111-A. O Plano Plurianual de Educação do Município visará a articulação e 

o desenvolvimento do ensino dos povos indígenas, nos diversos níveis e a 

adaptação, no que couber, ao Plano Estadual de Educação, com os seguintes 

objetivos: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- regulamentação da estrutura do Departamento de Educação escolar 
indígena no âmbito da secretaria municipal de educação e cultura; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- aquisição de materiais tecnológicos, como computadores e impressoras, 
materiais de expedientes, cadeiras e mesas para o Departamento Escolar 
Indígena; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- garantir e assegurar assento dos povos indígenas nos conselhos municipais 
de educação; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- garantir o reconhecimento da categoria de profissionais e cultura no âmbito 
do município de Beruri, valorizando os conhecimentos e saberes tradicionais, a 
diversidade de ideias, de ensino e de aprendizagem e ainda a gestão 
participativa; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Seção II 

Da Cultura 

 

Art. 112. O Plano Municipal garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e o acesso às fontes de culturas do Município, apoiando e incentivando 

a valorização e a difusão das manifestações culturais, através de: 

I- plano de Política Cultural formulado e fiscalizado pelo Conselho Municipal 
de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, aprovado pela Câmara Municipal e 
executado pelo Poder Executivo; 

II- articulação das ações municipais de cultura, educação, desporto e lazer; 

III- criação e manutenção de espaços públicos devidamente equipados e 
acessíveis à população para as diversas manifestações culturais; 

IV- incentivo ao intercâmbio cultural com os demais municípios da região e 
principalmente com a Capital do Estado; 

V- promoção do aperfeiçoamento e valorização dos profissionais da cultura; 

VI- proteção e incentivo à cultura popular e indígena, ao artesanato e às artes; 

VII- ação impeditiva da destruição, descaracterização de bens e de valor 
histórico, artístico, paisagístico, da fauna e da flora e dos lagos, no âmbito do 
Município; 

VIII-  estímulo às associações culturais locais ou às que venham de outros 
municípios e mantenham no Município filiais ou seccionais. 

IX- o calendário de festividades do município será criado através de Lei 
específica. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° O Município aplicará pelo menos cinco por cento de sua receita (5%) de 

imposto na execução do plano de política cultural, além de recursos 

suplementares através de convênio com o Estado. 

§2° O Município criará centros culturais na sede e nos distritos, contendo 

biblioteca, sala de estudo, espaço cultural para apresentação teatral e de danças 

e de outras manifestações culturais. 

 

Art. 112-A. O município poderá criar a Secretaria Municipal de Cultura de Beruri. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Seção III 

Do Desporto e Lazer 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 113. É dever do Município incentivar a prática esportiva, a recreação e o 

lazer, como forma de promoção social, inclusive na área rural. (Termos incluídos 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 113-A. O Município incentivará o desporto – amador e profissional- e o lazer, 

nas suas diversas manifestações e modalidades, garantindo a todos os cidadãos, 

sendo dever do Município criar condições de acesso e usufruto em segurança à 

população, sem distinção de qualquer natureza. (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

I- O desporto compreende as práticas notoriamente reconhecidas como tal, 
devidamente referendadas pelos órgãos competentes; (Incluído pela Emenda n° 
002 de 09 de junho de 2022) 

II- O lazer comunitário compreende jogos, esporte, música, atividades sociais, 
tais como celebrações ou comemorações de datas festivas, mostras e 
exposições de artes, conferências, feiras, quermesses, festas populares, 
atividades ligadas à natureza, festivais, festas folclóricas, cinema, audiovisuais, 
danças culturais indígenas, atividade com arco e flecha, pesca esportiva, além 
de outros. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° O Município destinará três por cento (3%) dos recursos arrecadados e 

incentivará o investimento no desporto e reservarão áreas destinadas as práticas 

esportivas, de educação física e de lazer; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 
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§2° Compete ao Conselho Municipal de Educação, cultural, desporto e lazer, 

propor plano de ação na área do desporto e fiscalizar sua execução. (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3° O Poder Público garantirá o atendimento esportivo especializado às pessoas 

com deficiência no âmbito escolar, e em logradouros ou ambientes de uso 

comunitários. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

CAPITULO V 

Do Trabalho e Da Promoção Social 

 

Art. 114. O trabalho é obrigação social, garantindo a todos o direito ao emprego 

e à justa renumeração, que proporcione existência digna na família e na 

sociedade. 

§1° O Município favorecerá as atividades empresariais especialmente aquelas 

de maior capacidade da absorção de mão de obra, e incentivará o trabalho 

autônomo e artesanal. 

§2° O Município estimulará e apoiará as iniciativas instituições que se voltem 

para: 

I- o aperfeiçoamento e a especialização de pessoal; 

II- o aprimoramento de qualidade; 

III- o desenvolvimento de  inventos gerados no âmbito da jurisdição 
Municipal; 

IV- o aperfeiçoamento de equipamento de proteção ao trabalho. 

§3° O Município estimulará o exercício do trabalho cooperativo, comunitário e em 

sistema de mutirão, para viabilizar os anseios da coletividade. 

 

Art. 115 Município promoverá e incentivará o desenvolvimento a pesquisa e a 

capacitação técnica e a difusão de conhecimento sobre a realidade Amazônica 

para proporcionar ao cidadão os meios de utilização racional e não – predatória 

dos recursos naturais. 

 

CAPITULO VI 

Do Turismo 

 

Art. 116. O Município promoverá uma política de incentivo ao desenvolvimento 

do turismo interno e receptivo, com a participação da comunidade, através de: 

I- manutenção e aparelhamento de logradouros públicos sobre a perspectiva 
de sua utilização; 

II- proteção e ajuda de custo às manifestações folclóricas e culturais; (Termos 
incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- proteção e ajuda às festividades de padroado e data cívicas, especialmente 
as municipais; 

IV- promoção de férias, exposições competições; 

V- difusão e divulgação dos eventos. 

 

CAPITULO VII 

Da Comunicação Social 

 

Art. 117. O Poder Público Municipal não inibirá qualquer manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação observadas os princípios e 

preceitos estabelecidos pela Constituição Federal. 

Parágrafo único – O Poder Público municipal instituirá uma tribuna popular 

comunitária, em local público, para a livre manifestação de seus cidadãos. 

 

Art. 118. Os valores destinados à publicidade do Município serão tornados 

públicos mediantes balancetes mensais. 

 

 

CAPITULO VIII 

De Preservação do Meio Ambiente, do Saneamento, dos Recursos Hídricos e 
Minerais 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Seção I 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Da Preservação do Meio Ambiente 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 119. Todos têm direitos ao meio ambiente equilibrado, essencial, à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público à coletividade o dever de 

defende-lo e preservá-lo. 

§1° O Município, em atuação com a União e o Estado diligenciará para: 

I- proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 
formas; 

II- preservar a fauna, a flora e a floresta; 

III- garantir apoio estrutural aos Agente Ambiental Voluntário para ações de 
sensibilização a proprietários de embarcações e comunitários sobre a destinação 
correta de resíduos inorgânicos; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022) 

IV- criar leis de punição para os proprietários de embarcações e comunitários 
que persistirem no ato de poluição; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022) 

V- fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a 
saúde humana e atuar junto aos órgãos estaduais e federais competentes, para 
controlá-las; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI- promover ações itinerantes voltada as questões ambientais 
semestralmente a zona rural do município com atendimentos básicos essenciais 
sobre cuidados com o meio ambiente; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

§ 2° Serão considerados maus-tratos aos animais domésticos e silvestres, 

conforme disposto nas Leis n° 14.064/2020 e n° 9605/98 e, através de leis 

específicas, as seguintes situações: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

I- golpear, mutilar ou ferir voluntariamente qualquer órgão dos animais, com 
exceção do procedimento de castração; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

II- manter os animais em lugares anti-higiênicos ou em locais que impeçam sua 
respiração, movimento ou descanso; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

III- não garantir alimento e água aos animais sobre sua responsabilidade; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- abandono de animais em lugares insalubres, tais como vias públicas; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- obrigar os animais a trabalhos excessivos, inclusive em competições e 
rinhas que possam causar pânico, estresse ou esforço acentuado; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 
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VI- deixar os animais sob sua responsabilidade, expostos ao sol por longos 
períodos de tempo, ou, ao contrário, sem qualquer tipo de iluminação; (Incluído 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII- não providenciar assistência veterinária em casos de acidentes ou de 
doença. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

a) verificada uma situação concreta de maus-tratos no município de Beruri, 
deverá ser promovida denúncia junto ao Ministério Público, Secretaria do Meio 
Ambiente e Delegacia de polícia; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022) 

§ 3° O Município, em atuação com Estado, participará da efetivação do 

zoneamento sócio-econômico-ecológico do território estadual. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§4° O Município em parceria com o Estado deverá criar condições para 

vacinação antirrábica para cães e gatos, promovendo campanhas de vacinação 

com ampla divulgação neste município de Beruri e ainda criar mecanismos para 

a retirada dos cães comunitários das ruas, proporcionando um local apropriado 

para colocá-los em segurança. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

 

Art. 120. O Município integra na condição de órgão local o sistema nacional, de 

meio ambiente, competindo-lhe, respeitadas as instâncias federal e estadual 

proceder à fiscalização e o controle das atividades susceptíveis de degradar o 

meio ambiente ou comprometer a sua qualidade, esteja elas na esfera pública ou 

privada. 

Parágrafo único – O Órgão competente para estabelecer a política municipal de 

meio ambiente e desenvolvimento urbano é o conselho municipal do meio 

ambiente e de urbanização, conforme dispuser a lei. 

 

Art. 121. O Município incentivará quando for o caso, o reflorestamento com 

espécies vegetais naturais e o equilíbrio do ecossistema. 

§1° O Poder Público municipal disciplinará, observados os dispositivos Federais 

e Estaduais, as atividades para que as serrarias existentes em seus territórios 

efetuem o reflorestamento nas áreas por elas desmatadas, atendendo ao “caput” 

deste artigo. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° Cabe ao Poder Público municipal envidar todos os esforços ao seu alcance 

para manter o índice mínimo de 70% da cobertura vegetal do território Municipal. 

 

Art. 122. O Município no que for de sua competência estabelecerá normas, 

procedimento e mecanismo complementares para assegurar o disposto no art. 

230, parágrafo único, da Constituição Estadual. 

 

Art. 123. Qualquer atividade potencialmente poluidora ou causadora de impacto 

ambiental, só poderá entrar em operação no município se atendido o disposto 

nos artigos 234 § 1°, 2° e 3° e 235, § 1° e 2°, da Constituição Estadual. 

 

Art. 124. As terras devolutas municipais, onde haja área de relevante interesse 

ecológico ou de proteção ambiental, não poderão ser transferidas a particulares, 

a qualquer título. 

Parágrafo único – São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadas pelo 

município por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas 

naturais. 

 

Art. 125. A política agrícola municipal compatibilizará o desenvolvimento agrícola 

com a preservação do meio ambiente para o que: 

I- planejará e implantará a política de desenvolvimento agrícola e a 
conservação do solo; 

II- estimulará o sistema de produção integrado a agricultura – pecuária- 
piscicultura e atividades extrativas; 

III- incentivará a pesquisa agropecuária, priorizando os produtos nativos; 

IV- incentivará o processo de produção familiar de alimento que tenham como 
matéria prima o produto local. 

 

Art. 126. A política urbana será desenvolvida objetivando a adequação do uso e 

da ocupação do solo e utilização racional dos recursos naturais. 

 

Art. 127. O Poder Público municipal promoverá a educação ambiental em suas 

escolas e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. 

 

Art. 128. A produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente, só serão admitidas no território municipal depois de parecer dos 

órgãos técnicos competentes, ouvida a Câmara Municipal. 

 

Art. 129. Qualquer pessoa é parte legitima para denunciar às autoridades as 

condutas e atividades consideradas como atos de lesa-natureza. 

Parágrafo único – São atos de lesa- natureza as ações ou omissões que atentem 

contra o meio ambiente e equilíbrio do ecossistema inclusive em área urbana, e 

o sistema de vida indígena. 

 

Art. 130. Lei municipal poderá estabelecer restrições administrativas de uso de 

áreas privadas, visando à proteção ambiental, conforme o disposto no artigo 236 

e seu parágrafo da Constituição Estadual. 

Parágrafo único – As áreas preservadas para o meio ambiente poderão ser 

indenizadas através de benefícios fiscais concedido aos seus proprietários ou 

mantenedores. 

 

Art. 131. Não se permitirá a instalação, em território municipal, de industriais de 

médio e grande porte que usem como fonte energética a madeira ou carvão 

vegetal extraído da floresta nativa. 

Art. 132 O Lago de Aiapuá e o Lago do Jari são considerados área de 

preservação ambiental permanente. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

 

Seção II 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Do Saneamento 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art.132-A O Município fornecerá coleta, tratamento e diferenciação dos resíduos 

domiciliares, industriais, hospitalares, de clínicas médicas, odontológicas, 

farmácias, laboratórios de patologia, núcleos de saúde e outros estabelecimentos 

que possam ser portadores de agentes patogênicos. (Incluído pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

§1 O tratamento dos resíduos mencionados neste artigo poderá ser feito através 

de aterro sanitário, de incineração ou de outros meios, podendo, para sua 
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implantação, o Executivo, recorrer à formação de consórcio, inclusive com outros 

Municípios. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2 A limpeza pública e a coleta serão desenvolvidas em horários compatíveis, 

previamente definidos pela administração e com amplo conhecimento público, 

por tipo de coleta. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3 O Município, em consonância com a política urbana, deverá promover 

estudos com a revisão permanente para a definição de áreas destinadas a 

depósito final para o lixo coletado, armazenagem e industrialização, observada a 

necessidade de pontos diferenciados para os diversos tipos de resíduos. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 132-B. O Município, para execução dos serviços de limpeza pública e a 

coleta de lixo, deverá obedecer aos seguintes princípios: (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

a) prioridade para coleta do lixo domiciliar e resíduos que submetam a população 

a substancial risco; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

b) recolhimento de lixo urbano em equipamentos próprios e soterração 

diferenciada; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

c) recolhimento de lixo hospitalar em equipamentos próprios, taxação 

diferenciada e rígidas regras de controle; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

d) proteção ambiental e pessoal contra a poluição e contágios decorrentes da 

atividade; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

e) definição do destino final do lixo coletado e mecanismos permanentes de 

modernização da industrialização, trato de armazenamento e depósito. (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 132-C. Deverá o Município prestar orientação e assistência sanitária às 

localidades desprovidas de sistema público de saneamento básico e à população 

rural, incentivando e disciplinando a construção de poços e fossas tecnicamente 

apropriados e instituindo programas de saneamento. (Incluído pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 132-D. Para o desenvolvimento dos serviços de saneamento básico, o 

Município contará com a assistência técnica e financeira do Estado. (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 132-E. Será penalizado nos termos da legislação vigente, o poluidor, pessoa 

física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, devendo ser 

imposto ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e ou indenizar os 

danos causados. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Seção III 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Dos Recursos Hídricos e Minerais 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art.132-F. O Município participará do sistema integrado de recursos hídricos e 

minerais previstos no artigo 177 da Constituição Estadual, isoladamente ou em 

consórcio com outros Municípios da mesma bacia ou região hidrográfica. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo Único: O Poder Público, por meio de sistemas municipais, estaduais e 

federais de gerenciamento de recursos hídricos e minerais, visa a proteção e 

utilização racional das águas superficiais, subterrâneas e das nascentes. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Art.132-G. Em todo o município de Beruri, incluindo as áreas indígenas, aquele 

que explorar recursos animais, vegetais e minerais, inclusive a extração de areia, 

cascalho, seixo ou pedras, somente o fará após a apresentação de relatório de 

impacto ambiental, na forma da lei, e de respectiva licença de instalação e 

funcionamento, ficando obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de 

acordo a solução técnica exigida pelo órgão público competente. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art.132-H. A exploração dos recursos minerais existentes no Município, atendida 

a legislação federal e estadual pertinente, poderá contar com o apoio técnico do 

Estado na aplicação do conhecimento geológico. (Incluído pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

§1° Em todo município de Beruri, incluindo as áreas indígenas, aquele que 

explorar recursos minerais, inclusive a extração de areia, cascalho ou pedras, 

somente o fará após a apresentação de relatório de impacto ambiental, na forma 

da lei, e de respectiva licença de instalação e funcionamento, ficando obrigado a 

recuperar o meio ambiente degradado de acordo a solução técnica exigida pelo 

órgão público competente; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° O Poder Público Municipal, através da Secretaria do Meio Ambiente, 

regulamentará e fiscalizará, subsidiariamente e no que lhe couber, os recursos 

hídricos e minerais. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

CAPITULO IX 

Da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência 

(Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 133. A família, base da sociedade, gozará de especial atenção do Município, 

na forma estabelecida pela Constituição Federal e Constituição Estadual. 

(Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° O Município com a participação da União e do Estado, assegurará 

assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismo para coibir qualquer forma de violência no âmbito de suas relações. 

§2° O Município desenvolverá sua política de atendimento à criança e ao 

adolescente observando o disposto nos artigos 227, 228 e 229 da Constituição 

Federal, no artigo 243 da Constituição do Estado do Amazonas, na Lei n° 

8.069/90 e Lei Municipal n° 278/2019. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

I-  criar na Secretaria Municipal de Assistência Social, uma estrutura de 
acolhimento à criança e ao adolescente em situação de vulnerabilidade, com 
profissionais especializados na assistência destes menores. (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3° O Município desenvolverá sua política de atendimento a pessoa idosa 

observando o disposto nos artigos 226, 227, 228, 229 e 230 da Constituição 

Federal, os artigos 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248 da Constituição Estadual, 

o previsto na Lei 10.741/03 e na Lei Municipal n°245/15. (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à 
cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 
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II- Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer 
forma de violação aos direitos da pessoa idosa, que tenha testemunhado ou de 
que tenha conhecimento. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§4° O Município desenvolverá sua política de atendimento à pessoa com 

deficiência observando o disposto nos artigos 226 a 230 da Constituição da 

República e os preceitos do artigo 242 a 248 da Constituição do Estado, bem 

como em consonância com a Lei n°13.146/15 – Lei Brasileira de Inclusão da 

pessoa com Deficiência. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com 
deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, 
à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à 
educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e 
à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, 
ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre 
outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras 
normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 133-B. Cabe ao Município desenvolver ações preventivas ao consumo de 

álcool e drogas, reintegrando a família através da assistência social, saúde e 

educação, atividades esportivas, culturais, confecções artesanais e demais 

ressignificações sociais. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 133-C. O Poder Público poderá estabelecer parcerias e convênios com 

instituições religiosas, instituições não governamentais, filantrópicas, 

educacionais, artístico-culturais e sócio assistenciais. (Incluído pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 133-D. O Município deverá criar e manter entidade de atendimento em 

regime de acolhimento institucional, na forma do artigo 90 e seguintes da Lei 

8.069, de 13 de julho de 1990. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022) 

 

Art. 134. Os programas de assistência à maternidade à infância, ao adolescente, 

ao idoso e ao deficiente, serão promovidas pelo Município, de acordo com os 

objetivos dos artigos 244, 245 e 246 da Constituição do Estado. 

§1° Ao idoso maior de 65 anos é garantida a gratuidade de utilização dos 

transportes coletivos urbanos e fluviais públicos, mediante a apresentação de 

qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade, conforme disposto no 

artigo 230, § 2° da Constituição Federal (Termos incluídos pela Emenda n° 002 

de 09 de junho de 2022) 

I- É garantida a gratuidade de utilização dos transportes coletivos urbanos e 
fluviais públicos aos policiais em serviços, pessoas com deficiência e idoso maior 
de 65 anos, mediante a apresentação da carteira de identificação expedida pelo 
órgão competente. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

a) os policiais em serviço deverão apresentar escala de trabalho assinada pelo 
Comando; 

b) as pessoas com deficiência física ficam isentas de apresentar documento 
comprobatório de deficiência; 

II- Os transportes coletivos urbanos e fluviais públicos devem contar com, no 
mínimo, quatro assentos e/ou locais preferenciais destinados às pessoas com 
deficiência e idosos maiores de 65 anos. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

§2° As empresas prestadoras de serviços de transporte coletivo fluvial poderão 

gozar de benefícios fiscais municipais, no caso de atenderem ao disposto no 

parágrafo primeiro deste artigo. (Termos alterados pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

§3° O plano Diretor municipal conterá dispositivos que garantam às pessoas com 

deficiências, o livre acesso a logradouros e prédios de uso público e aos 

transportes coletivos. 

 

CAPITULO X 

Da População Ribeirinha – do Povo da Floresta 

 

Art. 135. O Município suplementará a ação da União e do Estado, quando 

necessária, na assistência aos grupos, comunidades e organizações indígenas 

e às populações interioranas, neste caso, na forma do artigo 251 da Constituição 

do Estado. 

 

CAPITULO XI 

Dos Transportes 

 

Art. 136. O transporte coletivo e o trânsito de veículos, pedestres e animais são 

de competência do Município, não podendo ser delegado a outros, sob qualquer 

expediente, a administração e a gestão do sistema de transporte coletivo, 

cabendo-lhe, exclusivamente, o planejamento, o gerenciamento e operação do 

sistema, com suas variantes. (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho 

de 2022) 

Parágrafo único - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 136-A. Como sistema municipal viário, no âmbito do Município e em relação 

ao transporte coletivo, compreende-se: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

I- a infraestrutura viária; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- as unidades de conexão modal e intermodais; (Incluído pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022) 

III-  a estrutura operacional; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

IV-  os transportes coletivos, escolares, públicos e privados; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- o transporte público individual de passageiros; (Incluído pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022) 

VI- o trânsito de veículos, pedestres e animais. (Incluído pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022) 

§1° Integram o inciso IV deste artigo os transportes coletivos urbanos de 

passageiros entendidos como terrestre – ônibus e outras modalidades – e os 

fluviais – balsas, barcos e lanchas de passageiros – bem como transporte 

opcional de caráter urbano, em utilização ou a ser implantado. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° A infraestrutura viária de transporte coletivo abrange: (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- as vias públicas de uso comum aos diversos tipos de veículos, incluindo 
sinalização indicativa, estratégica e semafórica; (Incluído pela Emenda n° 002 de 
09 de junho de 2022) 

II- as vias consideradas corredores estruturais, vias alimentadoras e vias 
exclusivas de ônibus; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- a rede de acostamento e os pontos de parada das linhas urbanas; (Incluído 
pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 
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IV- as calçadas, calçadões ou trechos intermediários de proteção dos 
pedestres. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3° As unidades de conexão modal são: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

I- pontos e terminais de embarque e desembarque; (Incluído pela Emenda n° 
002 de 09 de junho de 2022) 

II- estacionamentos integrados de embarque, desembarque e o transbordo. 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§4° Os objetos do sistema de transporte coletivo são: (Incluído pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

I- a funcionalidade do sistema em condições de garantir à população a 
mobilidade urbana, economia, fluidez e segurança em seu deslocamento; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- a circulação de veículos rigorosamente compatível com os requisitos da 
segurança veicular estabelecidos pelo órgão competente; (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- o planejamento, o controle e a fiscalização de programas de 
aperfeiçoamento de motoristas e pedestres, a reciclagem contínua de padrões 
comportamentais adequados à segurança, fluidez e economicidade do trânsito; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- a adoção de medidas legais de prevenção e repressão aos infratores do 
trânsito, através de fiscalização ostensivas das vias terrestres e fluviais, dos 
veículos e dos condutores; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

V- a coleta, o tratamento e análise de dados estatísticos relativos aos acidentes 
de trânsito; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 136-B. Na prestação do serviço de transporte coletivo, o Município fará 

obedecer aos seguintes princípios básicos: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

I- segurança, manutenção contínua e permanente, higiene, conforto dos 
passageiros, garantindo, em especial, o acesso às pessoas com deficiência, com 
dificuldades de locomoção, idosos, gestantes, lactantes e obesos; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- prioridade a pedestres e usuários; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 
junho de 2022) 

III- tarifa social que remunere de forma justa o serviço; (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- proteção ambiental contra a poluição atmosférica, sonora e hídrica, 
mediante critérios estabelecidos pelo órgão municipal competente; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- integração paritária das entidades representativas dos usuários, trabalhadores 
e empresários de transporte, no planejamento, fiscalização e avaliação do 
sistema de transporte coletivo; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

VI- compatibilização entre o transporte e o uso do solo urbano; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII- integração operacional e tarifária entre sistemas e meios de transporte e 
racionalização de itinerários. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

 

Art. 136-C. Constituem direitos do usuário: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

I- dispor de transporte coletivo urbano, rural e intermunicipal, seletivo ou não, em 
condições de segurança com manutenção permanente e contínua, conforto, 
higiene e preço justo de acordo com a legislação vigente; (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- amplo acesso às informações referentes a itinerários, horário, alterações de 
rotas, número de veículos e barcos, pontos de parada e terminais, taxas de 

manutenção e outros dados relativos à operação de linhas; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- transporte de pacotes e bagagens de mão, sem pagamento de valor 
adicional ao da passagem, desde que não acarretem riscos ou incômodo aos 
demais passageiros; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- propor medidas que objetivem a melhoria do serviço e do sistema, 
diretamente à Prefeitura, ou através de representação comunitária; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- receber o troco integral quando efetuar o pagamento com moeda mais próxima 
de cinco vezes o valor da passagem inteira, sendo transportado gratuitamente 
quando não houver troco integral; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022) 

VI- direito aos idosos, gestantes, lactantes, obesos e pessoas com deficiência 
de usarem até dez por cento dos assentos especiais nos veículos de transporte 
coletivo urbano, rural e intermunicipal, com garantia de acessibilidade à esse 
público; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VII- O Poder público garantirá a isenção, no pagamento da passagem, no 
transporte coletivo urbano, rural e intermunicipal, para pessoas com deficiência, 
idosos com mais de 60 anos e pacientes durante tratamento de doenças crônicas 
e malignas, quimioterápico, radiológico, hemodiálise e aqueles incluídos no 
Programa de Controle da Dor; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

VIII- Normatizar a utilização do meio de transporte denominado casquetas no 
âmbito do município de Beruri através de lei especifica. (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 136-D. O transporte escolar só poderá ser feito por meio de ônibus, micro-

ônibus, vans, kombis, barcos, lanchas e similares, observadas as condições de 

capacidade de lotação e respeito às normas do trânsito terrestre e fluvial. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 136-E. Somente com prévia autorização legislativa, o Município poderá 

adotar novas formas de tecnologias de transportes terrestre e fluvial. (Incluído 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 136-F. Transporte coletivo é aquele que é utilizado pela população para seus 

deslocamentos e transposição de cargas, independente do meio em que isso 

ocorra. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 136-G. Compete ainda ao Município, na área de transporte: (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- regulamentar os transportes coletivos ou individual de passageiros, inclusive a 
forma de sua prestação, determinando ainda, o itinerário, os pontos de paradas 
em todos os núcleos residenciais, comerciais e industriais e ainda as tarifas, 
mediante lei; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- determinar os locais de estacionamento de táxi e moto-táxi, veículos de 
transporte de carga e outros, instituindo, se for o caso, tarifas respectivas 
mediante Lei; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- conceder, permitir, autorizar, fiscalizar e cassar os serviços de transporte 
coletivo ou individual, seja de carga, táxis, moto taxista, motoboy e moto-frete, 
fixando as respectivas tarifas mediante lei; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 
de junho de 2022) 

IV- fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio, trânsito e tráfego em 
condições especiais; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V- disciplinar os serviços de cargas e descargas e fixar a tonelagem máxima 
permitida a veículos e embarcações que circulem em vias públicas municipais, e 
vias fluviais; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 
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VI- sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais bem como regulamentar 
e fiscalizar a sua utilização; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 
2022) 

VII- estabelecer normas e critérios, através de lei, para garantir o conforto, 
segurança e higiene aos passageiros de táxi e moto táxi; (Incluído pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VIII- acionar judicialmente as empresas de transportes coletivos intermunicipais, 
que estejam prestando serviço à população do Município e que não venham 
atendendo dignamente e oferecendo opções e alternativas para os usuários; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IX-  regulamentar no âmbito deste município, a concessão ou permissão de 
transporte de passageiro, a veículos de duas rodas, denominados moto taxistas, 
motoboy, e transporte remunerado de mercadorias, nomeados de moto-frete. 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° Os locais de estacionamento de táxi e moto-táxi, veículos de transporte de 

carga e outros afins, mais conhecidos como ‘ponto’ de cada categoria, deverá 

respeitar a lei municipal que trata do uso de espaço público, e não poderá ser 

fixado nos logradouros públicos, esquina e outros que atrapalhem a visualização 

e o trafego regular de veículos e pedestres. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 

de junho de 2022) 

§2° Sempre que houver reajuste das tarifas dos transportes coletivos ou 

individual das linhas municipais, o município ou as concessionárias obrigam-se 

a fornecer a respectiva informação aos usuários, através dos seus veículos de 

transporte e por meio dos órgãos de comunicação existentes no Município, 

durante os 5 (cinco) dias que antecederem a vigência dos novos valores. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§3° Fica proibido o monopólio no serviço de transporte coletivo do Município. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§4° O transporte escolar para a rede municipal de ensino, os dos níveis 

profissionalizantes e superior, serão gerenciados pela secretaria municipal de 

Educação, ou departamento especifico vinculado a esta.  (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 136-H. Os barcos de recreios, que servem de transporte entre a Zona Rural 

e a sede do Município, serão considerados como transporte coletivo após a 

promulgação desta lei. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único - A Lei disporá sobre as normas, critérios, regulamentações e 

condições da atuação do Município, no que estabelece o artigo 136-F desta lei. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 136-I Na defesa e garantia do direito constitucional ao transporte do cidadão 

em geral, e do trabalhador em particular, o Município respeitadas as instâncias 

de competência da União e do Estado, agirá cooperativamente dentro do seu 

território, no sentido de: (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- viabilizar a efetivação do direito ao transporte à população; (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- organizar, dirigir e fiscalizar o tráfego de veículos e embarcações em seu 
território e exercer a ação normativa, educativa e de repressão diretamente, no 
que couber, ou em convênio com o Estado e União; (Incluído pela Emenda n° 
002 de 09 de junho de 2022) 

III-  fiscalizar pontos e terminais de embarques e desembarques. (Incluído pela 
Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022)  

 

CAPITULO XII 

Da Habitação 

 

Art. 137. O Município em conjunto com a União e o Estado, ou isoladamente, 

promoverá programas de construção de moradia e de saneamento básico, para 

assegurar um mínimo de qualidade de vida urbana compatível com a dignidade 

humana. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§1° Será dada prioridade aos programas habitacionais que visem à erradicação 

das submoradias, moradias ribeirinhas em zonas alagadas, e especialmente, 

aquelas situações de vulnerabilidade socioeconômica. (Termos incluídos pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§2° O município incentivará e prestará apoio material e técnico ao trabalho de 

construção de moradias dignas, num sistema de mutirão comunitário. (Termos 

incluídos pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

                                                         

TITULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 1° O poder público municipal promoverá e estimulara o estudo e a difusão, 

para fins sociais, das plantas amazônicas ditas da medicina indígena ou caseira. 

 

Art. 2° O Município, através de leis, disporá sobre a Guarda Civil Municipal de 

Vigilância, destinada a proteção de seus bens, serviços e instalações. (Termos 

suprimidos pela Emenda n°002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único - (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 3° O município só poderá assumir o ensino Fundamental e a educação pré-

escolar com a garantia de que o estado se responsabilizara pela assistência 

técnica e pela cooperação financeira indispensáveis, mediante convenio e ouvida 

a Câmara municipal 

 

Art. 4° O município estimulará a criação de Conselhos ou Associações de bairros 

cujo objetivo é de promover junto às autoridades municipais a busca de soluções 

para os seus problemas comunitários. 

 

Art. 5° O Prefeito Municipal e os Membros da Câmara Municipal prestarão, no 

ato e na data da promulgação desta lei, o compromisso de cumpri-la. (Nova 

redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 6° Antes de assumir de deixar o exercício de cargo público de qualquer 

natureza, os titulares ou integrantes de qualquer dos poderes municipais, são 

obrigados a fazer expressa declaração de bens, de que conste sua origem. 

 

Art. 7° (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022). 

 

Art. 8° O município, com assistência do Estado, editará as leis necessárias à 

aplicação do sistema tributário nacional, no que for do seu particular interesse. 

 

Art. 9° Fica o poder público municipal autorizado a efetuar convenio com órgão 

público federal e estadual para criar o serviço municipal de água e esgoto. 

 

Art. 10. Leis Complementares disporão sobre a criação, no prazo de cento e 

oitenta dias, dos conselhos municipais: 

I - da Educação, Cultura, Desporto e Lazer; 
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II - do meio ambiente e da Urbanização; 

III - da Proteção de Defesa dos Direitos da Mulher, da Criança e do Adolescente; 

IV - da Saúde, do Saneamento e do Bem – Estar Social 

V - da Agricultura, da Pecuária e Abastecimento; 

VI - Comunitário Municipal. 

§1° Os conselhos mencionados no “caput” deste artigo, serão constituídos por 

representantes de entidades de classe, associações de bairros, instituições 

religiosas, cooperativas, ligas e grêmios esportivos e estudantis para tratar de 

assuntos específicos de sua competência. 

§2° Os mandatos dos conselheiros não representam ônus para o município e é 

considerado serviço público relevante. 

§3° As comunidades indígenas poderão constituir associações indígenas 

municipais com objetivo exclusivo de tratar de assuntos de seu particular 

interesse junto ao Poder Público Municipal. 

§4° O Conselho Comunitário municipal, órgão consultivo e normativo da 

administração, tem por objetivo auxiliar a administração pública municipal, 

deliberando sobre planos e ações de trabalho, prioridades, e controle dos gastos 

públicos. 

Art. 11. Os limites distritais serão estabelecidos com a ajuda dos órgãos técnicos 

estaduais competentes. 

 

Art. 12. (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022). 

 

Art. 13. São feriados Municipais, destinados à comemoração da coletividade: 

a) 04 de abril – Promulgação da Lei Orgânica; 

b) 24 de junho – Festival Folclórico; 

c) 08 de setembro – Dia de Nossa Senhora de Nazaré - Padroeira do Município; 

d) 10 de dezembro – Aniversário da cidade. 

Parágrafo único – O comercio e as instituições públicas não funcionarão nestas 

datas, sendo permitido apenas as atividades indispensáveis, na forma da Lei. 

 

Art. 14. A lei orçamentária poderá ser revista para compatibilizar-se com as 

disposições desta Lei. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 15. Todos os bens Municipais deverão ser cadastrados, com a identificação 

respectiva, numerando-se os moveis segundo os que for estabelecidos em 

regulamentos. 

 

Art.16 O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal de Beruri, no prazo de 

cento e oitenta dias a contar da data da promulgação desta lei, para fins 

revisionais: (Termos alterados pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I - regime jurídico único; 

II - plano de carreira e de salários; 

III - o estatuto do magistério público municipal; 

IV - plano plurianual. 

 

Art. 17. (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022). 

 

Art. 18. 0 dentro de cento e oitenta dias a contar da Promulgação desta Lei 

Orgânica, proceder-se-á à revisão dos direitos dos setores públicos municipais 

inativos e pensionistas e à atualização dos proventos e pensões a eles devidos, 

a fim de ajusta-los ao disposto nesta lei orgânica e na Constituição do Estado. 

 

Art. 19. Os servidores públicos e civis do Município, da Administração direta e 

indireta, em exercício na data da promulgação da Constituição Federal há pelo 

menos cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma 

reguladas no Art. 109, da Constituição Estadual, são considerados estáveis no 

serviço público, contando-se o respectivo tempo de serviço como título quando 

se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei. 

Parágrafo único – O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, 

funções e empregos de emprego de confiança ou em comissão nem aos que a 

lei declare de livre exoneração cujo tempo de serviço não será computado para 

os fins do “caput” deste artigo, exceto quando se tratar de servidor. 

 

Art. 20. O município promoverá concurso interno, conforme disciplinado no artigo 

3°, ato das Disposições Constitucionais Transitórias, da Constituição do Estado. 

 

Art. 21. Conforme o disposto na Constituição da República e do Estado, o 

Município não poderá despender com pessoal mais do que 65% do valor da 

receita corrente. 

Parágrafo único – Quando a despesa de pessoal exceder o limite previsto neste 

artigo, deverá retornar aquele limite, reduzindo o percentual excedente à razão 

de 1/5 por ano. 

 

Art. 22. O município, em conjunto com o Estado definirá e implantará no prazo 

de um ano, a partir da promulgação da Constituição do Estado, uma política 

agrícola e fundiária para o Amazonas, na forma do Art. 28, ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias do Estado. 

 

Art. 23. Lei Complementar disporá em cento e oitenta dias sobre a Constituição 

do Fundo Municipal de Saúde. 

 

Art. 24. Lei Complementar disporá, em cento e oitenta dias sobre a criação da 

Comissão Municipal de Defesa do Consumidor, para atender ao disposto no Art. 

9° IV desta Lei Orgânica. 

 

Art. 25. Desta Lei Orgânica serão destinados exemplares autografados ao 

Governo do Estado, ao Prefeito Municipal ao Tribunal de Justiça do estado, ao 

Tribunal de Contas dos Municípios, a Assembleia Legislativa Estadual, ao 

Presidente da Câmara Municipal, a Biblioteca Pública Estadual e Municipal ao 

Arquivo Público Estadual, ao Instituto Geográfico/Histórico do Amazonas e à 

Academia Amazonense de Letras. 

Parágrafo único – Outros exemplares avulsos serão destinados às bibliotecas de 

todas as escolas do município, associações de classe, igrejas e outras 

instituições representativas da comunidade.  

 

Art. 26. A Câmara Municipal promoverá a revisão desta Lei Orgânica no prazo 

de quatro anos contados da data de sua promulgação. (Incluído pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022). 

 

Art. 27. A Câmara Municipal elaborará, em dois anos, as leis necessárias à 

execução desta Lei Orgânica, findos os quais os respectivos projetos serão 

incluídos na ordem do dia, sobrestando-se o curso de quaisquer outras matérias, 
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exceto aquelas cuja deliberação esteja vinculada a prazo. (Incluído pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022). 

Parágrafo único - Os projetos das matérias referidas neste artigo serão 

apresentados no prazo de cento e oitenta dias contados da data da promulgação 

desta Lei Orgânica, ressalvados aqueles cujo prazo conste de norma 

constitucional. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022). 

 

Art. 28. Fica ratificado o Regimento Interno da Câmara Municipal, no que não 

contrariar esta Lei Orgânica. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 

2022). 

§1° A Câmara Municipal designará uma comissão de cinco membros, dentro de 

sessenta dias contados da data da promulgação desta Lei Orgânica, para 

elaborar o projeto de resolução do novo Regimento Interno. (Incluído pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022). 

§ 2° O projeto referido no parágrafo anterior tramitará em regime de urgência e 

será discutido e votado em dois turnos, nos trinta dias subsequentes à sua 

apresentação. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022). 

§3 - Não sendo o projeto aprovado neste prazo, a Mesa Diretora o promulgará. 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022). 

 

Art. 29. Esta emenda entrará em vigor após 30 (trinta) dias da data de sua 

publicação, devendo seu conteúdo atualizado e compilado ser repassado ao 

Prefeito Municipal, ao Juiz da Comarca e ao representante do Ministério Público 

em Beruri. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022). 
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EMENDA À LEI ORGÂNICA N°. 002/2022 

 

 

 

 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BERURI, no uso de suas 

atribuições Legais PROMULGA A EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL  

 

Art. 1° Adiciona termos ao caput do art. 1°, revoga os incisos I, II e III e 

inclui o parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art.1° O Município de Beruri, pessoa jurídica de direito público 

interno, é unidade territorial que integra, com autonomia política, administrativa e 

financeira que lhe é assegurada pela Constituição Federal e Estadual, a 

República Federativa do Brasil e o Estado do Amazonas, nos termos desta Lei.  

Parágrafo único. O município de Beruri organiza-se e rege-se por 

esta Lei Orgânica e as Leis que adotar, observados os princípios da Constituição 

Federal e Constituição do Estado do Amazonas.  

 

Art. 2° Dá nova redação ao caput do artigo 2°e ao parágrafo único e 

acrescenta os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII à Lei Orgânica do 

Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art.2° Os limites do Município são os definidos e reconhecidos pela 

tradição, documentos e leis, inadmitidas sua alteração, exceto na forma prevista 

na Constituição Federal e na Constituição do Estado do Amazonas.  

Parágrafo único – O Município de Beruri, desmembrado dos 

municípios de Borba e Manacapuru, é constituído pelo Distrito de Beruri, com 

uma área de 14.825 km² (quatorze mil, oitocentos e vinte e cinco quilômetros 

quadrados), tem seus limites assim definidos:  

I - Com o Município de Manaquiri: começa na divisão de águas do 

rio Solimões, igarapé do Pupunha, nas cabeceiras do igarapé Sucuri; este divisor 

para sudoeste até alcançar sua intercessão com o meridiano da confluência dos 

igarapés Mutuca com o rio Tupana; este meridiano, para sul, até alcançar esta 

confluência; o rio Tupana, descendo por sua linha mediana até alcançar sua 

intercessão com o eixo da rodovia BR 319;  

II - Com o Município de Borba: começa na interseção do rio 

Tupana, com o eixo da rodovia BR 319, esta rodovia para sudeste no sentido da 

cidade de Porto Velho até alcançar sua interseção com o rio Luna;  

III - com o Município de Manicoré: começa na interseção do rio 

Luna com o eixo da rodovia BR 319; esta rodovia, para sudoeste, no sentido da 

cidade de Porto Velho, até alcançar sua interseção com o rio Jutaí;  

IV - com o Município de Tapauá: começa com a interseção da BR 

319 com o rio Jutaí, desta interseção, por uma linha, até alcançar a boca de baixo 

do paraná de Tata-Putaua, prolongamento desta linha, até alcançar a margem 

esquerda do rio Purus; este rio subindo por esta margem, até alcançar a 

confluência do igarapé Itaboca; este igarapé, até alcançar a confluência do 

igarapé Timbó;  

V - com o Município de Anori: começa na confluência do igarapé 

Timbó com o igarapé Itaboca; desde esta confluência pelo divisor de águas do 

rio Purus, lago Aiapuá e depois pelo divisor de águas do igarapé Santo Antonio 

do Aiapuá, até chegar a confluência do igarapé Santo Antonio, na margem direita 

do lago Aiapuá; desta confluência por uma linha até alcançar a boca do paraná 

Auaçú; desta boca, até alcançar a boca do furo Xibuí; este furo por sua linha 

mediana até alcançar a margem esquerda do rio Purus, este rio, descendo por 

esta margem até alcançar sua confluência com a margem direita do rio Solimões;  

VI - Com o Município de Anamã: começa na confluência do rio 

Purus com a margem direita do rio Solimoes; o rio Solimoes descendo por esta 

margem, até alcançar a parte mais ocidental da ilha Yauara;  

VII - Com o Município de Manacapuru: começa na margem direita 

do rio Solimões, na parte mais ocidental da ilha Yauara; desta parte, por uma 

linha, para sudeste, até alcançar a confluência do igarapé Guariba com o paraná 

do Beruri; desta confluência, por uma linha para sudeste até alcançar a 

confluência do igarapé Sucuri com o lago Acarituba; este igarapé, por sua linha 

mediana, até alcançar suas cabeceiras no divisor de águas do rio Solimões, 

igarapé do Pupunha.  

 

ALTERA e ATUALIZA a Lei Orgânica de 

Beruri na forma que específica 
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Art. 3° Acrescenta o art. 2-A à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.2-A Beruri passou a ser município autônomo em 10 de 

dezembro de 1981, através da Emenda Constitucional n° 12. Tem nome de 

Beruri e a categoria de cidade.  

§1° Fica constituída área metropolitana de Beruri, pelas 

comunidades: Itália, Boca do Beruri, São Lázaro do Castanho, São José Operário 

do Castanho.  

§2°Os Distritos de Pupunha, Itapuru, Paricatuba, Arumã e Santa 

Luzia compõem o município de Beruri, os quais são constituídos pelas seguintes 

comunidades:  

I – Distrito do Pupunha: constituído pelas comunidades Vila Bom 

Jesus, sede do Distrito,  Bela Vista, Comunidade Nova Esperança, Paraná do 

Cacau, Santa Maria, Paraíso, Furo Grande, Monte Cristo, Boca do Buzina, 

Guariba, Urubu, Flamenguinho do Yauara, Sementinha do Yauara, Jerusalém do 

Yauara, Novo Paraíso do Yauara, Nossa Senhora Aparecida do Boca do Yauara,  

Sagrado Coração de Jesus, Costa do Moreno, Paraná do Beruri, Fazenda Braga, 

Ajará, Ambé, Galileia, Aldeia Suúma, Aldeia Boa Sorte, Aldeia Ngogane Ya 

Entangunê, Lago do Beruri, Nossa Senhora Auxiliadora, Titica, Comunidade do 

São João do Lago do Beruri, Cabeceira Grande, Monte Horebe, Boa Fé, Nossa 

Senhora do Pérpetuo Socorro da Boca do Beruri, Divino Espírito Santo da Boca 

do Purus, Comunidade Costa do Louro; 

II – Distrito do Itapuru: constituído pelas comunidades de Vila do 

Itapuru, sede do distrito, Aldeia Santa Maria do Makurero, Aldeia Kaxararí, 

Surara, Boas Novas, Ubim, Lago do Ipiranga, Vista do Ipiranga, Lago do Matias, 

Aldeia São Francisco, Vila Araújo, Vila Miranda e Lago do Xaviana;  

III – Distrito do Paricatuba: constituído pelas comunidades Vila do 

Paricatuba, sede do distrito, Pedras, Aldeia Água Fria, Costa do Paricatuba, Boas 

Novas da Boca do Aiapuá, Jerusalém, Renascer, Arpaúba, Arapapá, Uauaçú, 

Aldeia Nossa Senhora de Fátima do Laranjal, Aldeia São Joaquim dos Muras da 

Boca do Poenema, Aldeia Maués, Aldeia São Francisco da Colônia, Aldeia Boca 

do Franco, Pinheiros, Bacuri, Ponta Leopoldina, Uixi e Carapanã;  

IV – Distrito Arumã – constituído pelas comunidades Vila do Arumã, 

sede do distrito, São José da Praia Grande, Santa Rosa,  Pirayoara, Nova 

Morada da Boca do Caioé, Lago do Arumã, Bom Futuro, São Pedro, São Lázaro, 

Santa Rita, Aldeia Beija – Flor, Aldeia Deus é Amor, Aldeia do Carro,  Surubim, 

Aldeia São Sebastiao da Terra Vermelha, Aldeia Fortaleza da Terra Vermelha, 

Aldeia Kayruka da Terra Vermelha, Aldeia Nossa Senhora de Guadalupe do 

Sacado de Santa Luzia, Linda Conceição, Aldeia Santa Rita do Lago do Joari, 

Aldeia São Francisco do Lago do Joari, Boca do Joari, Frangulhão, Tuiué, Aimim, 

Tapira, Novo Juriti, Boca do Jari de Cima, Aldeia Bacuri, Marrecão, São Pedro 

do Macaco, São Sebastião do Macaco, Tataputaua do Macaco, São José, Novo 

Supiá, Velho Supiá e Vista do Supiá;  

V – Distrito Santa Luzia – Constituído pelas comunidades: Vila 

Santa Luzia, sede do distrito, São Raimundo Acreano, Santo Antônio do Jari, 

Nova Jerusalém do Jari, Aldeia São Raimundo do Primeiro lago do Genipapo, 

São Francisco do Mura do segundo lago do Genipapo, Nossa Senhora do Carmo 

do segundo Lago do Genipapo, Mari 01, Mari 02, Monte das Oliveiras do Jari, 

Comunidade Paraná do Jenipapo, Nova Esperança, Monte Cristo, Sangue, 

Comunidade Nova Esperança I, Monte Sião do Jari, Monte Sinai do Jari.  

 

Art. 4° Dá nova redação ao artigo 3°da Lei Orgânica do Município de 

Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 3° Constituem terras indígenas demarcadas por Lei Federal: 

(Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I - Lago Beruri, etnia predominante Ticuna e são constituídas 

pelas comunidades indígenas: Suúma, Boa Sorte, e Ngoganê Ya Entangunê; 

(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II - Lago do Ayapuá, etnia predominante, Mura e são constituídas 

pelas comunidades indígenas: Ilha do Jamari, Maués, São Francisco da Colônia, 

São Joaquim do Mura, Boca do Franco; (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

III - Itixi - Mitari, etnia predominante, Apurinã, constituídas pelas 

comunidades de Kayruka, São Sebastião, Nossa Senhora do Guadalupe, Santa 

Rita, São Francisco do Joari, São Lázaro e Fortaleza. (Incluído pela Emenda n° 

002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 5° Dá nova redação ao artigo 4°da Lei Orgânica do Município de 

Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.4° Constituem bens do Município todas as coisas móveis e 

imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe pertençam.  

 

Art. 6° Dá nova redação ao artigo 5°da Lei Orgânica do Município de 

Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.5° São símbolos do Município de Beruri a bandeira, o hino e 

o brasão instituídos em lei, representativos da cultura e da história de seu povo.  

 

Art. 7° Dá nova redação ao artigo 6° da Lei Orgânica do Município de Beruri 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.6° No exercício de sua autonomia, o Município editará leis, 

expedirá atos e adotará medidas pertinentes aos seus interesses, às 

necessidades da administração e ao bem-estar do seu povo.   

 

Art. 8° Dá nova redação ao caput do artigo 7° e ao §1°, §2°, §3°, §4°, §5° e 

§6° da Lei Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar com a 

seguinte redação:  

Art.7° O Município de Beruri, nos limites de sua competência 

garantirá a todos, indistintamente, no território de sua jurisdição, a 

inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais declarados na Constituição 

Federal, na Constituição do Estado do Amazonas e nesta Lei. 

§1° Todo Poder do Município emana do povo que o exerce 

diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. O exercício direto do 

poder pelo povo no Município se dá, na forma desta Lei Orgânica, mediante:  

I - plebiscito;  

II - "referendum";  

III - iniciativa popular no processo legislativo;  

IV - participação em decisão da Administração Pública;  

V - ação fiscalizadora sobre a administração pública.  

§2° As omissões do Poder Público Municipal que tornem 

inviáveis o exercício desses direitos e deveres serão sanadas, na esfera 

administrativa, dentro de noventa dias do requerimento do interessado, 

incluindo em falta grave, punível com a destinação de mandato administrativo 

de cargo ou função de confiança em órgão da administração direta, indireta ou 

fundacional, o agente público que injustificadamente deixar de fazê-lo.  

§3° Todos têm direitos de requerer e obter, no prazo de trinta 

dias, informações objetivas de seu interesse particular, coletivo ou geral, cerca 
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dos atos e projetos do município, bem como dos respectivos órgãos da 

administração pública direta e indireta municipal.  

§4° É assegurado a todos, independentemente de pagamentos 

de taxa ou emolumento, o direito de petição e de representação aos poderes 

públicos municipais para coibir ilegalidade ou abuso de poder, e de obtenção de 

certidão necessária à defesa de direitos e esclarecimentos de situações de 

interesse pessoal.  

§5° Ninguém será discriminado ou de qualquer forma 

prejudicado pelo fato de litigar ou ter litigado contra o Município, na esfera 

administrativa ou judicial.  

§6° Nos processos administrativos municipais, qualquer que 

seja o objeto e o procedimento, observar-se-ão, entre outros requisitos de 

validade, a publicidade, o contraditório, a ampla defesa e o despacho ou 

decisão, devidamente fundamentados. 

 

Art. 9° Dá nova redação ao artigo 8° da Lei Orgânica do Município de Beruri 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.8° O município assegurará no que lhe couber, o pleno 

exercício dos direitos sociais, nos termos dos artigos 6º e 7º da Constituição 

Federal e artigo 4º da Constituição Estadual. 

 

Art. 10. Dá nova redação aos incisos I, III e IV do artigo 9° da Lei Orgânica 

do Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.9° (...) 

I -  a liberdade de associação profissional ou sindical, 
respeitados os princípios estabelecidos na Constituição Federal; 

II -  a participação da comunidade, através de representantes 
democraticamente escolhidos, em todos os órgãos municipais que tenham 
atribuições consultivas, deliberativas ou de controle social, na forma desta da lei 
municipal;  

III -  a proteção ao consumidor, através de sanções de 
natureza administrativa, econômica e financeira, a quem incorrer em ofensa ao 
direito do consumidor, conforme disposto em lei. 

 

Art. 11. Adiciona o artigo 9-A à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.9°-A. A Assistência Social, direito do cidadão e dever do 

Município, são políticas de Seguridade Social não contributiva, que provê os 

mínimos sociais, enfrentamento à pobreza, ao provimento de condições para 

atender contingências sociais e à universalização dos direitos sociais, realizada 

através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 

que tem por objetivos:  

I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à 

adolescência, à velhice e aos dependentes de entorpecentes e afins;  

II - o amparo às crianças e adolescentes carentes;  

III - a promoção da integração ao mercado de trabalho  

IV - a inclusão, habilitação e reabilitação das pessoas com 

deficiências.  

 

Art. 12. Adiciona o artigo 9-B à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.9°-B. O Município criará, no prazo de 120 (cento e vinte) 

dias da promulgação desta Emenda, os Conselhos e Fundos Municipais do 

Idoso, da Mulher e Antidrogas, órgãos normativos, deliberativos, controladores e 

fiscalizadores das políticas de atendimento ao idoso, a mulher e aos 

dependentes de entorpecentes e afins, sendo compostos por membros oriundos 

de órgãos com atuação em políticas públicas voltadas a estes grupos sociais, de 

forma paritária 

 

Art. 13. Dá nova redação ao artigo 10° da Lei Orgânica do Município de 

Beruri que passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 10 Aos índios e às comunidades indígenas se estende a 

proteção das leis do País, nos mesmos termos em que se aplicam aos demais 

brasileiros, resguardados os usos, costumes e tradições indígenas, bem como 

as condições peculiares reconhecidas pela Lei.  

 

Art. 14. Adiciona o artigo 10-A à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.10-A Cumpre à União, aos Estados e aos Municípios, bem 

como aos órgãos das respectivas administrações indiretas, nos limites de sua 

competência, para a proteção das comunidades indígenas e a preservação dos 

seus direitos.  

I- estender aos índios os benefícios da legislação comum, 

sempre que possível a sua aplicação;  

II- prestar assistência aos índios e às comunidades indígenas 

ainda não integrados à comunhão nacional;  

III- respeitar, ao proporcionar aos índios meios para o seu 

desenvolvimento, as peculiaridades inerentes à sua condição;  

IV- assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha dos 

seus meios de vida e subsistência;  

V- garantir aos índios a permanência voluntária no seu habitat, 

proporcionando-lhes ali recursos para seu desenvolvimento e progresso; 

VI- respeitar, no processo de integração do índio à comunhão 

nacional, a coesão das comunidades indígenas, os seus valores culturais, 

tradições, usos e costumes;  

VII- executar, sempre que possível mediante a colaboração dos 

índios, os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades 

indígenas;  

VIII- utilizar a cooperação, o espírito de iniciativa e as qualidades 

pessoais do índio, tendo em vista a melhoria de suas condições de vida e a sua 

integração no processo de desenvolvimento;  

IX- garantir aos índios o pleno exercício dos direitos civis e 

políticos que em face da legislação lhes couberem.  

 

Art. 14. Adiciona o artigo 10-B à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.10-B É assegurado o respeito ao patrimônio cultural das 

comunidades indígenas, seus valores artísticos e meios de expressão.   

 

Art. 15. Adiciona o artigo 10-C à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.10-C Estende-se à população indígena, com as necessárias 

adaptações, o sistema de ensino em vigor no País.  

 

Art. 16. Adiciona o artigo 10-D à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Art.10-D O artesanato e as indústrias rurais serão estimulados, 

no sentido de elevar o padrão de vida do índio com a conveniente adaptação às 

condições técnicas modernas.  

 

Art. 17. Adiciona o artigo 10-E à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.10-E Os índios têm direito aos meios de proteção à saúde.  

Parágrafo único. Na infância, na maternidade, na doença e na 

velhice, deve ser assegurada ao indígena, especial assistência dos poderes 

públicos, em estabelecimentos a esse fim destinados 

 

 

Art. 18. Adiciona o artigo 10-F à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 10-F O regime geral da previdência social será extensivo aos 

índios, atendidas as condições sociais, econômicas e culturais das comunidades 

beneficiadas. 

 

Art. 19. Adiciona o artigo 10-G à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 10-G A Câmara Municipal legislará sobre datas 

comemorativas culturais indígenas.  

 

Art. 20. Adiciona o artigo 10-H à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 10 – H. O Município poderá criar secretaria específica para 

tratar das políticas dos povos indígenas 

 

Art. 21° Dá nova redação ao artigo 11 da Lei Orgânica do Município de 

Beruri, inclui os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII e dá nova 

redação ao parágrafo único, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 11 É da competência comum do Município, da União e do 

Estado, observada a Constituição Federal:  

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 com 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, à 

ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação; VI - proteger o meio ambiente e 

combater a poluição em qualquer de suas formas;  

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

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o 

abastecimento alimentar;  

IX - promover programas de construção de moradias e a 

melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;  

X - combater as causas da pobreza e os fatores de 

marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;  

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos 

de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;  

XII - estabelecer e implantar política de educação para a 

segurança do trânsito.  

Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a 

cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo 

em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.  

 

Art. 22. Dá nova redação ao artigo 12, caput, §1° e §2° da Lei Orgânica do 

Município de Beruri e inclui o §3°, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 12 Constituem bens do Município os assegurados na 

Constituição Federal e Estadual, assim como os nãos pertencentes à União e ao 

Estado, nas áreas reservadas ao seu domínio.  

§ 1° A aquisição de bens imóveis pelo Poder público, por 

compra ou permuta, depende sempre, de prévia avaliação e autorização 

legislativa.  

§ 2° A alienação dos bens municipais será precedida de prévia 

avaliação e dependerá de autorização legislativa e licitação, observada 

obrigatoriamente a legislação Federal.  

§ 3° Os projetos de lei sobre alienação de bens imóveis do 

município, bem como os referentes a empréstimos dos mesmos, são de iniciativa 

do Prefeito Municipal.  

 

Art. 23. Dá nova redação ao artigo 13 da Lei Orgânica do Município de 

Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 13 São poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo, não podendo o investido na 

função de um exercer a do outro ou delegar atribuições, salvo as exceções 

previstas nesta Lei e na Constituição do Estado. 

 

Art. 24. Dá nova redação ao artigo 14 da Lei Orgânica do Município de Beruri 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 14 No exercício de sua autonomia, o município editará leis, 

expedirá atos e adotará medidas pertinentes aos seus interesses, as 

necessidades da administração e ao bem-estar do povo. 

 

Art. 25. Dá nova redação ao artigo 15 da Lei Orgânica do Município de Beruri 

e inclui os incisos I, II, III, IV e V, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 15 Podem propor ações de responsabilidades de leis e ato 

normativo do Poder Público Municipal, ao Tribunal de Justiça do Estado, em face 

da Constituição Estadual:  

I - o prefeito Municipal;  

II- os vereadores;  

III- a Mesa da Câmara Municipal;  

IV- os partidos políticos com representação na Câmara 

Municipal;  

V- as associações sindicais ou entidades de classe de 
âmbito municipal.  
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Art. 26. Dá nova redação ao artigo 16 da Lei Orgânica do Município de Beruri 

e revoga os incisos I, II, III, IV e V, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 16 O Município exercerá, em seu território, todas as 

competências que não tiverem sido atribuídas com exclusividade, pela 

Constituição Federal e Estadual, à União e ao Estado. 

 

Art. 27. Dá nova redação ao artigo 17, caput, da Lei Orgânica do Município 

de Beruri e inclui os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, 

XV, XCI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, XXVIII e alíneas 

a, b e c, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

Art. 17 É da competência do Município:  

I- legislar sobre assuntos de interesse local;)   

II- suplementar a legislação federal e estadual no que 
couber;  

III- instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 
bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar 
contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;  

IV- criar, organizar e suprimir distritos, observada a 
legislação estadual;  

V- organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de 
transporte coletivo que tem caráter essencial;  

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

VII- prestar, prioritariamente, com a cooperação técnica e 
financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;  

VIII- promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano, na forma do Plano Diretor Municipal;  

IX- promover a proteção do patrimônio histórico – 
cultural artístico, turístico e paisagístico local, observadas a legislação e a ação 
fiscalizadora federal e estadual;  

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

XI- adquirir bens, inclusive mediante desapropriação;  

XII- dispor sobre administração, utilização e alienação 
dos bens públicos;  

XIII- organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico 
único dos servidores públicos; 

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

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

XVI- conceder e renovar licença para localização  e 
funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, prestadoras de 
serviços e quaisquer outros, inclusive ambulantes;  

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

XVIII- regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, 
especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os pontos de parada 
dos transportes coletivos, inclusive os fluviais;  

XIX- conceder, permitir ou autorizar os serviços de 
transportes coletivos e táxis;  

XX- fixar e sinalizar as vias de silencio e de trânsito e 
trafego em condições especiais  

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

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

XXIII- dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios;  

XXIV- 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;  

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

XXVI- fomentar a produção agropecuária e demais 
atividades econômicas inclusive a artesanal;  

XXVII- preservar as florestas a fauna e a flora;  

XXVIII- promover os seguintes serviços: 

a) mercados, feiras e matadouros;  

b) construção e conservação de estradas e caminhos 

municipais;  

c) transportes coletivos estritamente municipais;  

d) iluminação pública;  

e) saneamento público. 

 

Art. 28. Dá nova redação ao artigo 18, caput e incisos I, II, III, IV e V da Lei 

Orgânica do Município de Beruri e revoga os incisos VI, VII, VIII, IX, X, XI, 

XII, XIII, XIV, XV, XCI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVII, 

XXVIII e alíneas a, b, c, d e “e”, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 18 É vedado ao Município: ver CF  

I- estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar- lhe o funcionamento ou manter com eles e seus representantes 
relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração 
de interesse público; 

II- recusar aos documentos públicos;   

III- criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si; 

IV- renunciar a receita e conceder isenções e anistia fiscais, 
sem justificativa de interesse público e autorização da Câmara Municipal; 

V- subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos 
pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviços 
de altos falantes ou qualquer outro meio e comunicação, propaganda político 
partidária ou fins estranhos à administração. 

 

Art. 29 Dá nova redação ao artigo 19 da Lei Orgânica do Município de Beruri 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 19 O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, 

composto por representantes do povo, com base no Art. 29, IV da Constituição 

Federal, eleitos para o mandato de quatro anos, pelo sistema proporcional, 

mediante sufrágio universal, voto direto e secreto, na forma da legislação federal. 
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Art. 30 Dá nova redação ao artigo 21 e seus parágrafos, inclui o artigo 21-

A, à Lei Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 21 Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, 

palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.  

§ 1° Os vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre as 

pessoas que lhes confiaram ou delas receberam informações.  

§ 2° O Vereador que deixar de comparecer, sem justificativa, a 

reunião ordinária, deixará de receber um trinta avos do subsídio a ela 

correspondente e da representação.  

 

Art. 31. Adiciona o artigo 21-A à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.21-A Aplicam-se aos vereadores, no exercício de vereança 

as proibições e incompatibilidades similares, no que couber, ao disposto nos 

artigos. 54 e 55 da Constituição Federal para os membros do Congresso 

Nacional e artigos 23 e 24 da Constituição Estadual para os membros da 

Assembleia Legislativa. 

 

Art. 32 Dá nova redação ao artigo 22 e do parágrafo único da Lei Orgânica 

do Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 22 Não perderá o mandato o vereador: 

Parágrafo único - na hipótese do inciso I, deste artigo, o Vereador 

poderá optar pela remuneração do cargo eletivo. 

 

Art. 33 Dá nova redação ao artigo 23, caput, §1° e §2° da Lei Orgânica do 

Município de Beruri e inclui o §3°, §4° e alíneas a, b, c, d, e, f, g e h, §5°°que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 23. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão preparatória, 

a partir de 1º de janeiro, sob a presidência do último presidente, se reeleito, ou 

do vereador com maior número de votos, no primeiro ano da legislatura, para 

posse de seus membros e eleição da mesa, para mandato de 02 (dois) anos, 

sendo permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente 

subsequente. 

 §1° Os Vereadores prestarão compromisso e tomarão posse, 

cabendo ao Presidente prestar o seguinte compromisso:  

“Prometo cumprir a Constituição da República Federativa do 

Brasil, a Constituição do Estado do Amazonas, a Lei Orgânica do Município de 

Beruri, observar as Leis, desempenhar com honradez o mandato que me foi 

confiado e trabalhar pelo progresso e bem estar da população do Município de 

Beruri”  

§2° Prestado o compromisso pelo Presidente, o Secretário que 

for designado para esse fim fará a chamada nominal de cada Vereador, que 

declarará:  

“Assim o Prometo” 

§3° O Vereador que não tomar posse na sessão prevista no 

artigo 23 desta Lei Orgânica, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias, salvo 

motivo justo aceito pela maioria absoluta dos Vereadores, caso contrário a 

Câmara declarará a vacância do cargo.  

§4° São hipóteses de vacância do cargo do mandatário:  

a) Morte; 

b) Renúncia; 

c) Cassação do Mandato;  

d) Não tomar posse no prazo determinado;  

e) Acometimento de moléstia que o impeça para o exercício do 

cargo, comprovado mediante laudo médico expedido por junta médica oficial;  

f) Perda dos direitos políticos;  

g) Por condenação judicial transitado em julgado.  

§5° No ato da posse, os Vereadores deverão 

desincompatibilizar-se e fazer declaração do diploma, de seus bens e 

documentos pessoais repetida quando do término do mandato, sendo ambas 

transcritas em livro próprio, resumidas em ata e divulgadas para o 

reconhecimento público. 

 

Art. 34. Dá nova redação ao artigo 24 da Lei Orgânica do Município de Beruri 

e Inclui os incisos I, II, III, IV, alíneas “a”, “b” e “c”, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e 

alíneas “a”, “b” e “c”, “d”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p”, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 24 Cabe a Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito 

Municipal, dispor sobre todas as matérias de competência do município e, 

especialmente, sobre:  

I- tributos, arrecadação e distribuição de rendas;  

II-  plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento 
anual, operações de crédito e dívida pública;  

III- bens do domínio do Município; organização administrativa 
do Município:  

a)  criação, transformação e extinção de cargos, empregos e 

funções públicas e fixação dos respectivos vencimentos, observados os 

parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;  

b) criação, estruturação e definição de atribuições das 

secretarias municipais e outros órgãos da administração direta, autárquica e 

fundacional;  

c) organização política, territorial e demográfica;  

IV-  criação de empresas públicas e sociedades de economia 
mista ou quaisquer outras entidades, inclusive subsidiárias, que explorem 
atividade econômica, assim como a participação de qualquer delas e do 
Município em empresas privadas;  

V- planos e programas municipais, regionais e setoriais de 
desenvolvimento;  

VI- normas gerais para a exploração ou concessão, bem 
como para fixação de tarifas ou preços dos serviços públicos;  

VII- criação, incorporação, fusão e desmembramento de 
Distritos:  

VIII- criação, modificação e fixação dos efetivos da guarda 
municipal de vigilância;  

IX- transferência temporária da sede do governo municipal.  

X-  assuntos e matérias de interesse local, inclusive 
suplementando a Legislação Federal e a Estadual, notadamente no que diz 
respeito:  

a) à saúde, à educação, à assistência pública e à proteção e 

garantia das pessoas com deficiência;  

b) à proteção de documentos, obras e outros bens de valor 

histórico e cultural, como os monumentos, as paisagens e os sítios 

arqueológicos do Município;  

c) a impedir a evasão, destruição e descaracterização de 

obras de arte e outros bens de valor histórico, artístico e cultural do Município;  
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d) à abertura de meios de acesso à cultura, à educação e à 

ciência;  

e) à proteção ao meio ambiente e ao combate à poluição;  

f) à criação de distritos industriais;  

g) ao incentivo à indústria e ao comércio;  

h) ao fomento da produção agropecuária, da aquicultura e à 

organização do abastecimento alimentar;  

i) à promoção de programas de construção de moradias, 

melhorando as condições habitacionais e de saneamento básico;  

j) ao combate às causas da pobreza e aos fatores de 

marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;  

l) ao registro, ao acompanhamento e à fiscalização das 

concessões de pesquisas e exploração dos recursos hídricos e minerais em 

seu território;  

m) ao estabelecimento e à implantação da política de 

educação para o trânsito;  

n) à cooperação com a União e o Estado, tendo em vista o 

equilíbrio do desenvolvimento e do bem estar, atendidas as normas fixadas em 

lei complementar federal;  

o) às políticas públicas do Município;  

p) ao uso e ao armazenamento dos agrotóxicos, seus 

componentes e afins;  

 

Art. 35. Dá nova redação ao artigo 25, caput e incisos I, II e III da Lei Orgânica 

do Município de Beruri e inclui os incisos, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, alíneas 

“a”, “b” e “c”, XI, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII e 

XXIV, §1° e incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX, §2° e incisos I, II e III, §3º e 

incisos I, II, III e IV, §4°, §5° e §6°, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 25 É da competência privativa da Câmara Municipal: 

I- elaborar e aprovar seu Regimento Interno;  

II- eleger sua Mesa e constituir  suas Comissões;  

III- autorizar o prefeito e o vice-prefeito a se ausentarem do 
Município, quando o afastamento exceder quinze dias, no interstício de 30 dias 
corrido, do Estado e País por qualquer prazo; 

IV- receber o compromisso do Prefeito e Vice-Prefeito;  

V- elaborar sua proposta orçamentária, dentro dos limites 
estabelecidos, conjuntamente com o Poder executivo, na forma da lei de 
Diretrizes Orçamentárias; 

VI- solicitar intervenção estadual no Município para garantir o 
livre exercício de suas funções;  

VII- sustar os atos normativos do Poder Executivo que 
exorbitem do Poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa e os 
atos contrários aos princípios de preservação do meio ambiente; 

VIII- mudar temporariamente sua sede;  

IX- fixar a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos 
Vereadores e dos Secretários Municipais e/ou cargos equivalentes, observando-
se o disposto nos incisos V e VI do artigo 29 da Constituição Federal, no artigo 
124 da Constituição Estadual e o estabelecido nesta Lei Orgânica, considerando-
se mantido o subsídio vigente, na hipótese de não se proceder à respectiva 
fixação na época própria, atualizado o valor monetário conforme estabelecido em 
lei municipal específica;  

a) tomar e julgar as contas do prefeito, deliberando sobre 
o parecer do Tribunal de Contas do Estado, no prazo máximo de sessenta dias 
de seu recebimento, observados os seguintes preceitos:  

b) o parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer 
por decisão de dois terços dos membros da Câmara.  

c) decorrido o prazo de sessenta dias, sem deliberação da 
Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com 
a conclusão do parecer do Tribunal de Contas do Estado;  

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

X- proceder à tomada das contas do Prefeito quando não 
apresentadas dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa; 
(Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

XI- fiscalizar e controlar os atos do Poder executivo, 
incluídos os de administração indireta; 

XII- zelar pela preservação de sua competência legislativa 
em face de atos normativos do poder Executivo;  

XIII- autorizar referendo e convocar plebiscito;  

XIV- autorizar, previamente, a alienação ou concessão de 
terras públicas municipais, de área superior a quinhentos metros quadrados, se 
urbana, e de vinte e cinco hectares, se rurais, bem como a alienação ou 
concessão de uso de bens imóveis do Município, na forma da Lei;  

XV- processar e julgar o prefeito, vice-prefeito, vereadores, 
nos crimes de responsabilidade, e infrações político-administrativa, e os 
secretários municipais, nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;  

XVI- apreciar o veto e sobre ele deliberar; decidir, por voto 
aberto à aprovação de 3/5 (três quintos) de seus membros, sobre a perda de 
mandato de vereador, na forma do artigo 24 da Constituição Estadual;  

XVII- suspender, no todo ou em parte, a execução de lei 
ou decreto municipal declarados inconstitucional por decisão definitiva do Poder 
Judiciário, quando a declaração for limitada  ao texto da Lei Orgânica Municipal;  

XVIII- dispor sobre limites e condições para concessão de 
garantias do Município em operações de crédito;  

XIX- convocar Secretários Municipais e dirigentes de 
Órgãos da Administração direta e indireta, incluindo as autarquias, fundações, 
empresas públicas e sociedades de economia mista municipais, importando em 
crime de responsabilidade a recusa ou o não comparecimento no prazo de trinta 
dias, para prestarem informações sobre assuntos previamente determinados;  

XX- convocar o servidor público estadual, quando no 
exercício de sua atividade no Município, para prestar informações, restringindo-
se essas, exclusivamente, a sua área de atuação e âmbito de competência;  

XXI- conceder, com o auxílio do Tribunal de Contas do 
Estado, a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 
Município;  

XXII- conceder títulos honoríficos a pessoas que tenham 
reconhecidamente prestado serviços relevantes ao município, mediante decreto 
legislativo aprovado pela maioria simples de seus membros;   

§ 1° Dependem do voto favorável de 2/3 (dois terços) mais 1 

(um) dos integrantes da Câmara Municipal:  

I-  autorização para alienação, permuta ou concessão de 
usos de bens imóveis;  

II-  perdão de dívidas ou concessão de moratórias;  

III-  autorização para permissão e concessão de serviços 
públicos;  

IV-  isenção de impostos.  

V-  A deliberação sobre as contas do Prefeito, favorável ou 
contrário, ao parecer prévio do Tribunal de Contas;  

VI- A destituição de componente da mesa;  

VII- A representação contra o Prefeito Municipal;  

VIII- A aprovação às Emendas a Lei Orgânica;  

IX- Afastamento, cassação, perda de mandato do Prefeito, 
Vice-Prefeito e Vereadores.  
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§ 2° Dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos 

membros da Câmara:  

I – A rejeição ou aceitação do veto do Prefeito 

II – A mudança de local de funcionamento da Câmara 

Municipal;  

III – A aprovação de Lei Complementar, Específica e 

Ordinária 

§ 3° Dependerá de voto favorável da maioria simples dos 

membros da Câmara:  

I – A votação para composição da Mesa Diretora;  

II – Convocação de Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários 

Municipais e dirigentes de Órgãos da Administração direta e indireta, incluindo 

as autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista 

municipais, importando em crime de responsabilidade a recusa ou o não 

comparecimento no prazo de trinta dias, para prestarem informações sobre 

assuntos previamente determinados;  

III - convocar o servidor público estadual, quando no 

exercício de sua atividade no Município, para prestar informações, restringindo-

se essas, exclusivamente, a sua área de atuação e âmbito de competência;  

IV - demais matérias não mencionadas nos artigos 

anteriores;  

§4° As deliberações da Câmara sobre matéria de sua 

competência exclusiva tomarão forma de resolução, quando se tratar de 

matéria de economia interna, e de decreto legislativo, nos demais casos. 

§5° A discussão e a votação da matéria constante da ordem 

do dia serão realizadas com a presença da maioria absoluta dos membros da 

Casa.  

§6° O voto será público e aberto, incluindo as deliberações 

referentes às penalidades aos Vereadores e ao Prefeito e na apreciação de 

vetos. 

 

Art. 36. Dá nova redação ao artigo 26, caput, da Lei Orgânica do Município 

de Beruri e inclui os § 1°, §2°, §3°, §4°, §5°, §6°, §7° e inciso I mais alíneas 

a, b e c, inciso II mais alíneas a, b, c e d e inciso III, que passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

Art. 26 Compete à mesa da Câmara decidir por maioria absoluta 

de seus membros e, no caso de empate, o Presidente decidirá, além de outras 

atribuições estipuladas no seu regimento interno:  

§1° tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos 

trabalhos legislativos; 

§2° propor ao plenário projetos de lei que criem ou extingam 

cargos, empregos ou função nos serviços da Câmara e fixem os respectivos 

vencimentos;  

§3°apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de 

créditos suplementares ou especiais, através de aprovação total ou parcial das 

consignações orçamentárias da Câmara;  

§4° representar, junto ao Executivo, sobre as necessidades de 

economia interna;  

§5° enviar ao prefeito, até o trigésimo primeiro dia do mês de 

março, os relatórios do exercício anterior;  

§6° elaborar, após aprovação pelo plenário, e encaminhar ao 

prefeito, e até o dia trinta e um de setembro a proposta parcial do orçamento da 

Câmara, para ser incluída na proposta geral do Município. 

§7° declarar perda de mandato de Vereador, ou por provocação 

por qualquer membro da Câmara, nos seguintes casos:  

I - desde a expedição do diploma:  

a) firmar ou manter contrato com o Município, suas 

autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou 

empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o 

contrato obedecer às cláusulas uniformes;  

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 

inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da 

alínea “a”, inciso I, deste artigo;  

c) utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção 

ou de improbidade administrativa. 

II - desde a posse:  

a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa 

que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o Município ou nela 

exercer função remunerada;  

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad 

nutum nas entidades referidas na alínea “a”, inciso I, deste artigo, salvo o cargo 

de Secretário Municipal ou equivalente;  

c) patrocinar causas em que seja interessada qualquer das 

entidades a que se refere a alínea “a” inciso I, deste artigo;  

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

III - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;  

 

Art. 37. Dá nova redação ao artigo 27, caput, da Lei Orgânica do Município 

de Beruri e inclui o parágrafo único, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 27 O exercício de vereança por servidor público se dará de 

acordo com as determinações da Constituição Federal. (Nova Redação pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

Parágrafo único - O Vereador ocupante de cargo, emprego ou 

função pública municipal é inamovível de ofício pelo tempo de duração de seu 

mandato. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 38. Dá nova redação ao artigo 28, caput e aos incisos I a XVI da Lei 

Orgânica do Município de Beruri, revoga as alíneas a, b e c do inciso X, 

revoga os incisos XII ao XV, revoga o parágrafo único e seus incisos, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 28 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 os decretos legislativos, bem 
como as leis que receberem sanção tácita e as cujo veto tenha sido rejeitado 
pelo Plenário e não tenham sido promulgados pelo Prefeito Municipal;  

V- fazer publicar os atos da mesa, as resoluções, decretos 
legislativos e as leis que vier a promulgar;  

VI- autorizar as despesas da Câmara;  

VII- requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara;  

VIII- declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito, e 
dos Vereadores, nos casos previstos em lei; 
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IX- apresentar ao plenário, até o dia vinte de cada mês, o 
balanço relativo aos recursos recebidos e as despesas realizadas no mês 
anterior;  

X- realizar audiências públicas com entidades da sociedade e 
com membros da comunidade;  

XI- designar Comissões Especiais nos termos regimentais, 
observadas as indicações partidárias;  

XII- representar por decisão da Câmara, sobre a 
inconstitucionalidade da lei ou ato municipal; 

XIII- solicitar por decisão da maioria absoluta da Câmara, a 
intervenção no município nos casos admitidos pelas Constituições Federal e do 
Estado; 

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

XV- encaminhar para parecer prévio, a prestação de contas do 
Município ao Tribunal de Contas do Estado;  

XVI- ordenar despesas da Câmara Municipal. 

 

Art. 39. Dá nova redação ao artigo 29, caput e aos incisos I, II e III da Lei 

Orgânica do Município de Beruri e revoga os incisos IV, V e VI, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 29 O Presidente da Câmara, ou quem o substituir, somente 

manifestará o seu voto nas seguintes hipóteses: (Nova Redação pela Emenda 

n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- eleição da mesa Diretora; (Nova Redação pela Emenda n° 002 
de 09 de junho de 2022) 

II- quando a matéria exigir, para a sua aprovação, o voto 
favorável de 2/3 ou de maioria absoluta dos membros da Câmara quórum 
qualificado; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- quando ocorrer empate em qualquer votação no Plenário. 
(Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

IV- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

V-(Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

VI- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

 

Art. 40. Dá nova redação ao artigo 30, caput e aos incisos I, II e III da Lei 

Orgânica do Município de Beruri e revoga os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 30 Compete ao Vice-Presidente da Câmara: (Nova Redação 

pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

I- substituir o presidente em suas faltas, ausências, 
impedimentos ou licenças; (Nova Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho 
de 2022) 

II- promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as 
resoluções e os decretos legislativos sempre que o Presidente ainda que em 
exercício, deixar de fazê-lo no prazo estabelecido; (Nova Redação pela Emenda 
n° 002 de 09 de junho de 2022) 

III- promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis 
quando o prefeito Municipal e o Presidente da Câmara, sucessivamente, tenham 
deixado de fazê-lo, sob pena de perda do mandato de membro da mesa(Nova 
Redação pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 41. Dá nova redação ao artigo 31, caput e aos incisos I, II e III da Lei 

Orgânica do Município de Beruri e revoga os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, 

VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 31 – Compete ao Secretário da Câmara, além das 

atribuições regimentais:  

I-  redigir as atas das sessões secretas e das  reuniões da 
Mesa;  

II- acompanhar e supervisionar a redação das atas das 
demais sessões e proceder a sua leitura; 

III- fazer a chamada dos vereadores;  

IV- registrar, em livro próprio, os procedentes firmados na 
aplicação do Regimento Interno;  

V- fazer a inscrição dos oradores da pauta dos trabalhos;  

VI- substituir os demais membros da Mesa, quando 
necessário 

VII- prover de comum acordo com o presidente, sobre a 
administração de pessoal e sobre o processo administrativo.  

 

Art. 42. Dá nova redação ao artigo 32, da Lei Orgânica do Município de 

Beruri e revoga os incisos I, II, III e IV e adiciona os parágrafos 1°, 2°, 3° e 

inciso I, 4°, 5°, 6°, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 32 O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores 

e dos Secretários Municipais, será fixado por Lei de iniciativa da Câmara 

Municipal, em cada legislatura para subsequente, observando o que dispõe a 

Constituição Federal e Estadual, seguindo limites e critérios estabelecido nesta 

Lei Orgânica.  

§ 1 ° O subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito dos Vereadores 

e dos Secretários Municipais será fixado em parcela única. 

§ 2° Ao fixar o subsídio dos Vereadores, a Câmara Municipal 

fixará o subsídio do Presidente do Poder Legislativo;  

§ 3° A remuneração dos Vereadores corresponderá a, no 

máximo, setenta e cinco por cento daquela estabelecida, em espécie, para os 

Deputados Estaduais, ressalvado o que dispõe o art. 37, XI da Constituição 

Federal;  

I – O total da despesa com a remuneração dos Vereadores não 

poderá ultrapassar o montante de cinco por cento da receita do Município.  

§ 4° - As datas de atualização dos subsídios dos Vereadores, 

do Prefeito e do Vice-Prefeito, serão fixadas por Lei de iniciativa da Câmara 

Municipal.  

§ 5° - Fixado os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos 

Vereadores e dos Secretários Municipais, os respectivos atos serão enviados 

para o Tribunal de Contas do Estado para registro, antes de terminar a 

Legislatura.  

§ 6° - A lei fixará critério de indenização de despesa de viagens 

do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores e outros gastos havidos com o 

exercício do mandato, não sendo os mesmos considerados subsídios.  

 

Art. 43. Altera o artigo 33, caput, da Lei Orgânica do Município de Beruri e 

revoga os incisos I, II, III, IV, V e VI e VII, adiciona os parágrafos 1°, 2°, 3°, 

incisos I, II, III e IV, 4°, 5°, 6°, incisos I e II e 7° e 8°, que passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

Art. 33. A Câmara Municipal fará reuniões anualmente, na sede 

e\ou distritos do Município, quando houver necessidade da atuação de Câmara 

Itinerante, não podendo ser convocadas durante o recesso legislativo, salvo 

motivos excepcionais.  
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§ 1° As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas 

para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem em sábados, domingos 

ou feriados.  

§ 2° A sessão legislativa ordinária não será interrompida 

enquanto não for aprovado o projeto de lei de diretrizes orçamentárias.  

§ 3° Além de outros casos previstos nesta Lei Orgânica, a 

Câmara Municipal se reunirá para;  

I-  inaugurar a sessão legislativa;  

II-  elaborar o regimento interno e regular a criação de seus 
serviços;  

III- receber o compromisso do Prefeito e do Vice-Prefeito; 

IV- conhecer do veto e sobre ele deliberar.  

§ 4° A Câmara Municipal realizará reuniões preparatórias a 

partir do primeiro dia útil do mês de janeiro, no início da Legislatura, para posse 

de seus membros, e, a cada dois anos para eleição de sua Mesa. Todos os 

membros da Mesa poderão ser reeleitos para os mesmos cargos, dentro da 

mesma legislatura na eleição subsequente 

§ 5° Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído da 

mesma, pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou 

ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se outro 

Vereador para a complementação do mandato.  

§ 6° A convocação extraordinária da Câmara Municipal se fará:  

I- pelo Presidente da Câmara Municipal, em caso de 
decretação de intervenção estadual no Município, e para o compromisso e a 
posse do Prefeito e Vice-Prefeito; 

II- pelo Prefeito Municipal, pelo Presidente da Câmara Municipal 
ou a requerimento da maioria dos Vereadores, em caso de urgência ou de 
interesse público relevante; § 7° Na sessão legislativa extraordinária a Câmara 
Municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada. 

§ 8° A Câmara Municipal poderá realizar sessões especiais 

abertas à participação de entidades representativas da população, para debater 

assuntos de seus interesses.  

 

Art. 34. Dá nova redação ao artigo 34, caput, §1°, §2° da Lei Orgânica do 

Município de Beruri e adiciona os incisos I, II, III, IV, V e VI e revoga os 

parágrafos 3°, 4° e incisos, 5°, 6°, 7°, 8° e 9°, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

Art. 34. A Câmara Municipal terá Comissões permanentes e 

temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no Regimento 

Interno.  

§ 1° Na Constituição da Mesa e de cada Comissão, é 

assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos 

ou dos blocos parlamentares integrantes da Câmara Municipal. ) 

§ 2° Cabe as Comissões, em razão da matéria de sua 

competênciaI - discutir e emitir parecer sobre projetos de lei;  

II - Realizar audiências públicas com entidades da sociedade 

civil;  

III - Convocar Secretários e demais autoridades municipais para 

prestar informações sobre assunto inerentes às suas atribuições, no prazo de 

30 (trinta) dias, mediante requerimento aprovado pela maioria simples de votos, 

presente a maioria absoluta dos Vereadores e prestar informações sobre 

matéria de sua competência;  

IV - Receber petições, reclamações, representações ou queixas 

de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades 

públicas;  

V- Solicitar depoimento ou informações de qualquer autoridade 

ou cidadão;  

VI - Apreciar programas de investimentos, planos municipais 

regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer.  

 

Art. 45. Dá nova redação ao artigo 35, caput e Parágrafo único da Lei 

Orgânica do Município de Beruri e revoga os parágrafos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,6°, 

7°, 8° e 9°, e seus respectivos incisos, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 35 As Comissões são órgãos técnicos constituídos pelos 

próprios membros da Câmara, destinados em caráter permanente ou transitório, 

proceder a estudos, emitir pareceres especializados e realizar investigações.  

Parágrafo único. As Comissões da Câmara são permanentes, 

especiais e representativas.  

 

Art. 46. Dá nova redação ao artigo 36, caput da Lei Orgânica do Município 

de Beruri e revoga os parágrafos 1°, 2°, 3°, 4° e 5° e adiciona os incisos I, 

II, III, IV, V, VI e VII, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 36 As Comissões Permanentes são seis, compostas cada 

uma de três vereadores, com as seguintes denominações;  

I – comissão de constituição e justiça;  

II – comissão de finanças e orçamento;  

III – comissão de obras, infraestrutura e serviços públicos; 

IV – comissão de educação, cultura e desporto;  

V – comissão de assistência social, e saúde;  

VI – comissão de meio ambiente, produção e desenvolvimento 

sustentável;  

VII – comissão de defesa dos direitos da mulher, da pessoa com 

deficiência e da pessoa idosa;  

VIII - comissão de redação final.  

 

Art. 47. Adiciona o artigo 36-A à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 36-A. As Comissões Parlamentares de Inquéritos que terão 

poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros 

previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal, serão criadas mediantes 

requerimentos de um terço dos Vereadores, para a apuração de fato determinado 

e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao 

Ministério Públicos, para que promova a responsabilidade criminal ou civil dos 

infratores.  

§ 1° A Comissão Parlamentar de Inquérito funcionará na sede 

da Câmara, sendo as eventuais despesas custeadas pela Prefeitura, mediante 

solicitação, justificada, da Presidência da Câmara.  

§ 2° Durante o recesso, haverá uma comissão representativa 

da Câmara Municipal, eleita na última reunião ordinária do período legislativo, 

com atribuições definidas no Regimento Interno, cuja composição reproduzirá, 

quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária. 

§ 3° Os membros das comissões parlamentares de inquérito a 

que se refere este artigo, no interesse da investigação, poderão, em conjunto 

ou isoladamente:  
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I- proceder a vistorias e levantamentos nas repartições 
municipais e entidades descentralizadas, onde gozarão de livre ingresso e 
permanência;  

II- requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos 
e a prestação dos esclarecimentos necessários;  

III- transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua 
presença, ali realizando os atos que lhes competirem. ) 

§ 4° É fixada em 15 (quinze) dias, prorrogáveis por igual 

período, desde que solicitado e devidamente justificado, o prazo, para que os 

responsáveis pelos órgãos da administração direta ou indireta prestem as 

informações e encaminhem os documentos requisitados pelas comissões 

parlamentares de inquérito.  

§ 5° No exercício de suas atribuições, poderão ainda, as 

comissões parlamentares de inquérito, através de seu Presidente:  

I- determinar as diligências que reputarem necessárias;  

II- proceder à convocação de Secretário Municipal ou de 
qualquer auxiliar direto do Prefeito;  

III- tomar o depoimento de qualquer autoridade;  

IV- intimar testemunhas e inquiri-las, sob compromisso;  

V- proceder às verificações contábeis em livros, papéis e 
documentos dos órgãos da administração direta e indireta; ) 

VI- solicitar informações fiscais do Município, a quebra de sigilo 
bancário, convocar quem se fizer necessário para os devidos esclarecimentos e 
requerer força policial para o desempenho de suas atividades.  

§ 6° O não atendimento às determinações das comissões 

parlamentares de inquérito, no prazo estipulado, faculta ao Presidente da 

comissão solicitar, em conformidade com a legislação federal, a intervenção do 

Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação.  

§7° As testemunhas serão intimadas de acordo com o 

estabelecido nas prescrições da legislação penal e, em caso de não 

comparecimento, sem motivo justificado, a intimação será solicitada ao juiz da 

comarca onde residem ou se encontram, na forma do art. 218 do Código de 

Processo Penal.  

 

Art. 48. Adiciona o artigo 36-B à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 36-B Qualquer cidadão e/ou entidade da sociedade civil 

poderá solicitar ao Presidente da Câmara que lhe permita emitir conceitos ou 

opiniões, junto às comissões, sobre projetos que nelas se encontram para 

estudo.  

§1° O Presidente da Câmara enviará no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, o pedido a respectiva comissão, a quem caberá deferir ou indeferir o 

requerimento, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, indicando, se for o caso, dia 

e hora para o pronunciamento e seu tempo de duração.  

§2° As comissões permanentes técnicas devem funcionar em 

hora e dia determinado através de Resolução Legislativa.  

 

Art. 49. Revoga os parágrafos 1° e 2° do artigo 37 da Lei Orgânica do 

Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 37. O processo legislativo municipal compreende a 

elaboração de: 

I - emendas à Lei Orgânica Municipal; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas; 

V - decretos legislativos; 

VI - resoluções. 

 

Art. 50. Adiciona termos ao parágrafo 1° do art. 38 da Lei Orgânica do 

Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 40 (...) 

§ 4° A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela 

Mesa da Câmara com o respectivo número de ordem, dois terços mais um, por 

quórum qualificado. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

 

Art. 51. Adiciona termos ao §1° do art. 39 da Lei Orgânica do Município de 

Beruri, revoga os incisos I e II do parágrafo 1°, dá nova redação à alínea b, 

adiciona termos à alínea d, ao §2e° e inclui o parágrafo 2°, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 39 (...) 

§ 1° São de iniciativa privativa do Prefeito Municipal as leis que, 

disponham sobre:  

I- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

II- (Revogado pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

a) Criação, transformação e extinção de cargos, empregos e 
funções públicas na administração direta, autárquica e nas fundações instituídas 
pelo Poder Público Municipal e fixação de sua remuneração; 

b) Orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano 
plurianual;  

c) Servidores públicos civis e guardas municipais e seu 
regime jurídico; 

d) Organização administrativa, criação, estruturação e 
atribuições dos órgãos da administração direta, das empresas públicas, das 
sociedades de economia mista, das autarquias e das fundações instituídas pelo 
Poder Executivo. 

§ 2° A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à 

Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por cinco por cento do eleitorado 

do Município, no gozo de seus direitos políticos, respeitada a iniciativa privativa 

estabelecida nesta Lei Orgânica.  

 

Art. 52. Adiciona o artigo 39-A à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 39 - A São objetos de leis complementares as seguintes 

matérias:  

I - Código Tributário Municipal;  

II - Código de Obras ou de Edificações;  

III - Código de Posturas 

IV - Código de Zoneamento;  

V - Código de Parcelamento do Solo;  

VI - Plano Diretor;  

VII - Regime Jurídico dos Servidores.  

VIII - Código de Ordenamento Ambiental;  

IX - Regime Próprio de Previdência Social.  

X - Código Sanitário Municipal.  
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Parágrafo único. As leis complementares exigem para a sua 

aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, 

observado o mesmo rito de votação das leis ordinárias. 

 

Art. 53. Adiciona termos ao artigo 41, caput e parágrafo 1° da Lei Orgânica 

do Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 41 O Prefeito Municipal poderá solicitar urgência para 

apreciação de projeto de lei de sua iniciativa, os quais deverão ser apreciados 

no prazo de até 30 (trinta) dias.  

§ 1° Se, no caso deste artigo, a Câmara Municipal não se 

manifestar, em até trinta dias, sobre a proposição, será incluída na ordem do 

dia, sobrestando a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime 

a votação.  

 

Art. 54. Adiciona termos aos parágrafos 2°, 3° e 5° do artigo 42 da Lei 

Orgânica do Município de Beruri, a inclui os parágrafos 8° e 9°, que passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 42 (...) 

§ 2° Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Prefeito 

Municipal importará sanção tácita. (Termos incluídos pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

§ 3° O veto será apreciado dentro de trinta dias, contados do 

seu recebimento, com ou sem parecer, em uma única discussão e votação. 

(Termos alterados pela Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 5° se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao Prefeito 

Municipal em quarenta e oito horas, para sanção. (Termos alterados pela 

Emenda n° 002 de 09 de junho de 2022) 

§ 8° O veto somente será rejeitado por maioria absoluta dos 

Vereadores, mediante votação aberta. (Incluído pela Emenda n° 002 de 09 de 

junho de 2022) 

§ 9° O veto parcial somente abrangerá texto integral de 

artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. (Incluído pela Emenda n° 002 de 

09 de junho de 2022) 

 

Art. 55. Adiciona o artigo 44-A da Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 44-A. O processo legislativo das resoluções e dos decretos 

legislativos se dará conforme determinado no Regimento Interno da Câmara, 

observado, no que couber, o disposto nesta Lei Orgânica. 

 

Art. 56. Adiciona o artigo 44-B e os parágrafos 1°, 2° e 3° da Lei Orgânica 

do Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 44-B. O cidadão que desejar poderá usar da palavra durante 

a primeira discussão dos projetos de lei, para opinar sobre eles, desde que se 

inscreva em lista especial na Secretaria da Câmara, antes de iniciada a ordem 

do dia de cada sessão. 

 §1° Ao se inscrever, na Secretaria da Câmara o cidadão deverá 

fazer referência à matéria constante na pauta, não sendo permitido abordar 

temas que não tenham sido expressamente mencionados na inscrição.  

§2° Caberá ao Presidente da Câmara fixar o número de 

cidadãos que poderá fazer uso da palavra em cada sessão.  

§3° O Regimento Interno da Câmara estabelecerá as condições 

e requisitos para o uso da palavra pelos cidadãos, ficando a última sexta – feira 

de cada mês autorizado o uso da tribuna popular; 

 

Art. 57. Adiciona o artigo 44-C à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 44-C. O voto será sempre aberto e nominal em todas as 

matérias apreciadas em plenário. 

 Parágrafo único. A votação simbólica só ocorrerá em matérias 

comuns, cujo procedimento possa servir para celeridade dos trabalhos das 

Sessões Ordinárias. 

 

Art. 58. Adiciona o artigo 44-C à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 44-C. O voto será sempre aberto e nominal em todas as 

matérias apreciadas em plenário.  

Parágrafo único. A votação simbólica só ocorrerá em matérias 

comuns, cujo procedimento possa servir para celeridade dos trabalhos das 

Sessões Ordinárias. 

 

Art. 59. Dá nova redação ao artigo 45, caput, da Lei Orgânica do Município 

de Beruri, inclui o parágrafo 4° e incisos I, II, III e IV que passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

Art. 45 A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial do Município e de todas as entidades da administração 

direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das 

subvenções e renúncia de receita, será exercida pela Câmara Municipal, com o 

auxílio do Tribunal de Contas do Estado, dos Órgãos, mediante controle externo, 

e pelo sistema de controle interno de cada Poder.  

§ 4º - O controle externo, a cargo da Câmara, será exercido com 

o auxílio do Tribunal de Contas do Estado, compreendendo:  

I-Apreciação de contas do exercício financeiro, apresentadas 

pelo Prefeito e pela Mesa da Câmara;  

II- Acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias 

do Município;  

III- Julgamento da regularidade das contas dos 
administradores e demais responsáveis por bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, inclusive fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público Municipal e as contas daquelas que deram causa a 
perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo à Fazenda 
Municipal;  

IV- Inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial, inclusive quando requeridas pela 
câmara ou por iniciativa da Comissão Técnica ou Parlamentar de Inquérito, nas 
unidades administrativas dos Poder Legislativo e Executivo e demais entidades 
da administração direta e indireta, inclusive fundações do Município;  

§ 5º As contas relativas a subvenção, financiamento, empréstimo 

e auxílios recebidos do Estado ou da União, ou por intermédio, serão prestadas 

em separado, diretamente ao respectivo Tribunal de Contas, sem prejuízos da 

fiscalização externa exercida pela Câmara. 

 

Art. 60 . Adiciona o art.45-Ada Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.45-A.  A apresentação, publicação oficial, apreciação e 

julgamento das contas municipais obedecerão às seguintes normas: 
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 I – O Prefeito deverá, até o dia 30 de abril, publicar no Órgão 

Oficial do Município e encaminhar à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas 

do Estado o Balanço Geral do ano anterior;  

II - de 01 de maio a 30 de junho - o prazo durante o qual as 

contas municipais ficarão à disposição dos cidadãos para exame e 

questionamento sobre a sua legitimidade. 

 Parágrafo Único - O parecer prévio do Tribunal de Contas do 

Estado sobre as contas do Prefeito só deixará de prevalecer por decisão de dois 

terços e mais um, de seus membros da Câmara Municipal. 

 

Art. 61 . Adiciona o art.45-B da Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 45-B As contas do Prefeito e da Câmara Municipal, 

prestadas anualmente, serão julgadas pela Câmara dentro de sessenta dias de 

seu recebimento, do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado, 

considerando-se julgadas nos termos das conclusões desse parecer, se não 

houver deliberação dentro desse prazo  

a) o parecer do Tribunal somente deixara de prevalecer por 

decisão de dois terços e mais um, dos membros da Câmara;  

b) O prazo a que alude este parágrafo, poderá ser prorrogado 

por igual período, mediante aprovação em plenário, por maioria dos presentes; 

 c) Rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas 

ao Ministério Publico para os fins de direito. 

 

Art. 62. Adiciona o art.45-C à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 45-C O balancete relativo à receita e despesa do mês 

anterior será encaminhado à Câmara e publicado mensalmente, até o dia vinte, 

mediante edital a ser afixado no edifício da Prefeitura e da Câmara, conforme o 

caso, como também será dada publicidade pelo órgão do Município ou pelo órgão 

de imprensa local ou regional.  

 

Art. 63. Adiciona o art.45-D à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 45-D Toda pessoa física ou entidade Pública que arrecade, 

guarde, utilize, gerencie, ou administre dinheiro, bens, valores públicos 

municipais, ou pelos quais o Município seja responsável ou que em nome deste 

assuma obrigações de natureza financeira e patrimonial, está obrigada a prestar 

contas de seus atos na forma da lei.  

 

Art. 64. Adiciona o art.45-E à Lei Orgânica do Município de Beruri, que passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

Art.45-E. As entidades de administração Públicas direta e 

indireta estão obrigadas a apresentar ao Tribunal de Contas do Estado 

circunstanciado relatório de suas atividades, junto com o balancete financeiro 

patrimonial, em que fique demonstrada a mobilização e aplicação de recursos no 

respectivo exercício, independentemente de sua origem. 

 

Art. 65. Dá nova redação ao artigo 46, caput, parágrafos 1°, 2° e 3° da Lei 

Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 46 O controle, a cargo da Câmara Municipal, será exercido 

pelo Tribunal de Contas do Estado. 

§1° O julgamento das contas da Prefeitura Municipal pela 

Câmara de Vereadores se dará no prazo de sessenta dias, após a publicação no 

Diário Oficial do Estado do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do 

Estado, ou, estando a Câmara em recesso, até o sexagésimo dia do início da 

sessão legislativa seguinte. 

§3° O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas Estado, 

sobre as Contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de 

prevalecer por decisão de dois terços mais um, dos membros da Câmara 

Municipal. 

 

Art. 66. Termos adicionados aos parágrafos 1° e 2° do art.47 da Lei 

Orgânica do Município de Beruri, dá nova aos parágrafos 3° e 4° que passa 

a vigorar com a seguinte redação: 

§1° - Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes 

insuficientes, a Câmara Municipal solicitará ao Tribunal de Contas do Estado, 

pronunciamento conclusivo sobre a matéria, no prazo de trinta dias. 

§2° - Entendendo o Tribunal de Contas do Estado, irregular à 

despesa, a Câmara Municipal sustará o pagamento se julgar que o gasto possa 

causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública.  

§3° No caso de contrato, o ato de sustação será adotado 

diretamente pela Câmara Municipal, que solicitará, de imediato, ao Poder 

Executivo as medidas cabíveis;  

§4° Se a Câmara Municipal ou o Poder Executivo, no prazo de 

noventa dias, não efetivadas as medidas cabíveis, o Tribunal de Contas decidirá 

a respeito, e as decisões de que resulte imputação de débito ou multa terão 

eficácia de título executivo. 

 

Art. 67. Dá nova redação ao incisos II e V do artigo 48 da Lei Orgânica do 

Município de Beruri, adiciona termos aos parágrafos 1°, 2° e 3°, que passa 

a vigorar com a seguinte redação:  

II- Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quando à 
eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial dos Órgãos 
e entidades de direito privado, da administração direta e indireta, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidade de direito privado;   

III- Exercer controle sobre o deferimento de vantagens e a 
forma de calcular qualquer parcela integrante do subsídio, vencimento ou salário 
de seus membros ou servidores.  

§ 1° Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem 

conhecimento de qualquer ocorrência irregular ou ilegal ou ofensa aos princípios 

da Administração Pública contidos nos artigos 37, 38, 39, 40, 41 e 42 da 

Constituição da República Constituição Federal, delas darão ciência ao Tribunal 

de Contas do Estado, ao Prefeito e à Câmara, sob pena de reponsabilidade 

solidária.  

§ 2° Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato 

é parte legitima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidades 

perante o Tribunal de Contas do Estado, ao Prefeito ou a Câmara 

 § 3° Os Poderes Legislativos e Executivo indicarão, através de 

Lei Especifica de controle interno, cada um deles, 2 (dois) representantes 

responsáveis pelo sistema único de controle interno, para compor a comissão 

encarregada de promover a integração prevista nesse artigo. 

 

Art. 68. Adiciona o artigo 48-A à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 48-A. O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos 

Vereadores e dos Secretários Municipais e/ou agentes públicos equivalentes, 
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será fixado pela Câmara Municipal no último ano da legislatura, até 30 (trinta) 

dias antes do fim do prazo das convenções partidárias para as eleições 

municipais, vigorando para a legislatura seguinte, observado o disposto nesta Lei 

e nas Constituições Federal e Estadual.  

§ 1° O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo 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 qualquer outra espécie remuneratória. 

 

Art. 69 Adiciona o artigo 48-B à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 48-B. O subsídio do Prefeito, Vice-prefeito, dos 

Vereadores e dos Secretários Municipais e/ou agentes públicos equivalentes 

será fixado determinando-se o valor em moeda corrente do país, vedada 

qualquer vinculação.  

§1° O subsídio de que trata o art. 28, IX, desta Lei Orgânica, 

será reajustado com base no subsídio anterior, no índice oficial de inflação e nos 

incisos V e VI do artigo 29, no §1º do art. 29-A, nos incisos X e XI do art. 37, no 

§ 4º do art. 39, da Constituição Federal, com a periodicidade estabelecida na Lei 

Específica fixadora  

§2° Fica autorizado o pagamento, ao Prefeito, Vice-Prefeito, 

Secretários Municipais e aos Vereadores da Câmara Municipal de Beruri, do 13º 

(décimo terceiro) salário e das férias, acrescida do terço constitucional, previstos 

respectivamente no artigo 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, a ser 

regulamentados por meio de lei formal. 

 

Art. 70. Adiciona o artigo 48-C na Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 48-C. O subsídio dos Vereadores terá como limite máximo o 

estabelecido pelo Art. 29, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal. 

 

Art. 71. Adiciona o ar artigo 48-D na Lei Orgânica do Município de Beruri, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 48-D. Lei Específica fixará critérios de concessão de 

passagens e diárias do Prefeito, do Vice-prefeito, dos Vereadores, dos 

Secretários Municipais e/ou agentes públicos equivalentes e demais servidores 

públicos municipais, quando a serviço de interesse do Município, sendo que cada 

Poder definirá sua Lei. 

 

Art. 72. Adiciona o artigo 48-E na Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 48-E. O Vereador que deixar de comparecer, sem 

justificativa, à reunião ordinária, deixará de perceber um trinta avos de subsídios 

a que fizer jus.  

Parágrafo único. A justificativa deverá ser escrita e, na ausência 

de sua assessoria, poderá ser feita verbalmente por qualquer de seus pares 

presentes no plenário, devendo aquela ser registrada na ata da sessão. 

 

Art. 73. Adiciona o artigo 48-F na Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 48-F. Não ocorrendo a fixação do subsídio do Prefeito 

Municipal, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários Municipais e/ou 

agentes públicos equivalentes até a data prevista nesta Lei Orgânica, 

prevalecerá a remuneração do mês de dezembro do último ano da legislatura, 

sendo este valor atualizado monetariamente pelo índice oficial. 

 

Art. 74. Adiciona os parágrafos 1° e 2° ao artigo 50 da Lei Orgânica do 

Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

§ 1° A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele 

registrado. 

§ 2° Será considerado Prefeito o candidato que, registrado por 

partido público, obtiver maioria absoluta dos votos, não computados os votos em 

branco e nulos. 

 

Art. 75. Adiciona termos ao artigo 51 da Lei Orgânica do Município de Beruri 

e os parágrafos 1° e 2° e incisos I, II, II, IV, V e VIII, que passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

Art. 51 O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse perante a 

Câmara Municipal, no dia primeiro de janeiro do ano subsequente ao da eleição, 

prestando o seguinte compromisso: “Prometo cumprir a Constituição da 

República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado do Amazonas e a Lei 

Orgânica do Município, observar as Leis, exercer o cargo sob a inspiração da 

democracia, da legitimidade e da legalidade, e promover o progresso e o bem 

estar do Povo do município de Beruri.” 

 § 1º - Se decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o 

Prefeito ou Vice-Prefeito, salvo por motivo de força maior, ou seja, acontecimento 

inevitável, não tiver assumido o respectivo cargo, este será declarado vago pela 

Câmara Municipal. 

 § 2º Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito Municipal 

far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga, para complemento 

do respectivo mandato. § 3º são hipóteses de vacância do cargo do mandatário: 

I. Morte; 

II. Renúncia;  

III. Cassação do Mandato;  

IV. Não tomar posse no prazo determinado; 

V. Acometimento de moléstia que o impeça para o exercício 
do cargo, comprovado mediante laudo médico expedido por junta médica oficial; 
VI. Perda dos direitos políticos;  

VI. Por condenação judicial transitado em julgado. 

 

Art. 76. Adiciona o artigo 51-A à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 51-A. No ato da posse, o Prefeito deverá desincompatibilizar-

se e fazer declaração do diploma, de seus bens e documentos pessoais, quando 

do término do mandato, sendo ambas transcritas em livro próprio, resumidas em 

ata e divulgadas para o reconhecimento público. 

 

Art. 77. Termos adicionados ao parágrafo único do artigo 52 da Lei Orgânica 

do Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Parágrafo único – Em caso de impedimento do Prefeito e do 

Vice-Prefeito, ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente 

chamados ao exercício da Chefia do Poder Executivo, o Presidente da Câmara 

Municipal e o do Tribunal de Justiça, o Juiz de Direito Presidente da Comarca. 
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Art. 78. Termos adicionados ao parágrafo 1° do artigo 53 da Lei Orgânica 

do Município de Beruri, e inclusão do §2º e §3º, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

§1°Sem licença da Câmara Municipal, o Prefeito e o Vice-

Prefeito não poderão ausentar-se do Município, no interstício de 30 dias corrido, 

quando o afastamento exceder quinze dias, e do Estado e do País, por qualquer 

prazo. 

§2° No caso de ausência simultânea do Município, por qualquer 

prazo, deverão o Prefeito e o Vice-Prefeito darem prévio conhecimento do fato a 

Câmara Municipal, sob pena de responderem por crime de responsabilidade. 

 §3° Quando de viagem oficial a outro Estado, no prazo de dez 

dias, a partir da data do retorno, deverá enviar à Câmara Municipal relatório 

circunstanciado sobre o resultado da mesma. 

 

Art. 79. Adiciona o artigo 53-A e incisos na Lei Orgânica do Município de 

Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.53-A. O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, desde a 

posse, sob pena de perda de mandato:  

I - firmar ou manter contrato com entidade de direito público, 

autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação ou empresa 

permissionária ou concessionária de serviço público municipal; 

 II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 

inclusive os de que sejam demissíveis "ad nutum", na Administração Pública 

direta, indireta e fundacional, ressalvada a posse em virtude de concurso público, 

aplicando-se, nesta hipótese, o disposto no artigo 38 da Constituição da Federal;  

III - ser titular de mais de um mandato eletivo de qualquer 

natureza; 

IV - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das 

entidades mencionadas no inciso I deste artigo; 

 V - ser proprietário, controladores ou diretores de entidade de 

direito público que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o 

Município ou nela exercerem função remunerada; 

 VI - fixar residência fora do Município. 

 

Art. 80. Dá nova redação aos incisos do artigo 54 da Lei Orgânica do 

Município de Beruri e inclui os incisos XXXIII e XIV e revoga o parágrafo 

único, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.54 - É da competência do Prefeito:  

I - representar o Município em Juízo e fora dele;  

II - exercer a direção superior da Administração Pública;  

III - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos 

nesta Lei;  

IV - sancionar, promulgar e fazer publicar, no prazo de quinze 

dias úteis, as leis aprovadas pela Câmara, bem como expedir decretos e 

regulamentos para sua fiel execução;  

V - vetar os projetos de lei aprovados pela Câmara, total ou 

parcialmente, na forma desta Lei;  

VI - encaminhar a Câmara Municipal, até 30 de junho do ano de 

início de cada gestão administrativa, o Plano Plurianual Integrado, relativo a 

todos os órgãos sob sua autoridade, pelo período de duração do Governo;  

VII - enviar à Câmara Municipal, anualmente e até o dia 30 de 

março, plano detalhado de obras e serviços relacionados ao desenvolvimento 

urbano, acompanhado de relatório e avaliação das atividades desenvolvidas no 

setor e, ainda, o organograma do Poder Executivo, no qual constarão, 

obrigatoriamente, os órgãos da administração direta, indireta e fundacional, 

especificando os cargos e o nome dos respectivos ocupantes, funções e salários 

pagos pelo Município;  

VIII - dispor sobre a organização e o funcionamento da 

Administração Municipal, na forma da lei;  

IX - remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal 

por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do Município 

e solicitando as providências que julgar necessárias;  

X - prestar, anualmente, em sessão pública, à Câmara Municipal, 

dentro do prazo estabelecido no artigo 25, inciso X desta Lei, as contas do 

Município referentes ao exercício anterior;  

XI - prover e extinguir os cargos públicos municipais, na forma 

que a lei estabelecer;  

XII - decretar, nos termos legais, desapropriação por utilidade ou 

necessidade pública, ou interesse social, e a prevista no artigo 182, § 4º, III, da 

Constituição da República;  

XIII - celebrar convênios com entidades públicas ou privadas 

para a realização de objetivos de interesse do Município;  

XIV - prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 dias, as 

informações solicitadas, podendo o prazo ser prorrogado por mais cinco dias 

úteis, a pedido, pela complexidade da matéria ou pela dificuldade de obtenção 

dos dados solicitados;  

XV - entregar à Câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês, os 

recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendidos os 

créditos suplementares e especiais;  

XVI - solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o 

cumprimento de seus atos, bem como fazer uso da guarda municipal, na forma 

da lei;  

XVII – iniciativa de lei que fixe as tarifas dos serviços públicos 

permitidos e concedidos, bem como daqueles explorados pelo próprio Município, 

conforme critérios estabelecidos na legislação;  

XVIII - convocar extraordinariamente a Câmara, quando 

necessário;  

XIX - superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem 

como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e os 

pagamentos, dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos 

autorizados pela Câmara;  

XX - aplicar as multas previstas na legislação e nos contratos ou 

convênios, bem como anulálas quando impostas irregularmente, mediante 

processo administrativo devidamente justificado;  

XXI – decidir em grau de recurso administrativo em processo 

formal, sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem 

dirigidos;  

XXII - realizar audiências públicas;  

XXIII - decretar estado de emergência e calamidade pública 

quando ocorrerem fatos que o justifiquem. 

XXIV - após o resultado das eleições municipais o prefeito 

deverá cumprir o processo de transição de cargo público, procedendo a entrega 

de todas as documentações e informações ao prefeito eleito, para a continuidade 

da governabilidade a fim de evitar prejuízos à administração 
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Art. 81. Altera o artigo 57, caput, da Lei Orgânica do Município de Beruri, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 57. O Prefeito Municipal perderá o mandato se 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. 109, XVII, 

alíneas “b”, “d” e “e”, da Constituição Estadual. (Termos alterados pela Emenda 

n° 002 de 2022) 

 

Art. 82. Adiciona o artigo 57-A na Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.57-A. O Prefeito será processado e julgado: 

 I - Pelo Tribunal de Justiça do Estado nos crimes comuns e de 

responsabilidade, e nas contravenções penais;  

II - Pela Câmara Municipal, de conformidade com o Regimento 

Interno, nas seguintes infrações político-administrativas:  

a) impedir o funcionamento regular da Câmara;  

b) 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 ou auditoria, regularmente instituída, ou ainda por qualquer munícipe 

eleitor;  

c) desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos 

de informações da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular;  

d) retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos 

sujeitos a essa formalidade;  

e) deixar de apresentar à Câmara no devido tempo, e em forma 

regular, a proposta orçamentária; 

 f) descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro; 

g) praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-

se na sua prática;  

h) omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos 

ou interesses do Município, sujeitos à administração da Prefeitura.  

i) ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em 

lei, ou afastar-se da prefeitura, sem autorização da Câmara dos Vereadores; 

 j) proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do 

cargo;  

l) negar-se a demitir Secretário ou dirigente de autarquia, 

fundação ou empresa municipal, quando condenado pela Câmara de Vereadores 

por infração político-administrativa. 

§° Admitir-se-á a denúncia por qualquer Vereador, por partido 

político e por qualquer munícipe eleitor.  

§2° Não participará do julgamento o Vereador denunciante.  

§3° Se, decorrido o prazo de 180 dias, o julgamento não estiver 

concluído, cessará o afastamento do Prefeito, sem prejuízo do regular 

prosseguimento do processo.  

§4° O Prefeito, na vigência do seu mandato, não pode ser 

responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções. 

 

Art. 83. Adiciona o artigo 57-B na Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 57-B. O Prefeito perderá o mandato:  

I - por cassação, nos termos do inciso II e dos parágrafos do 

artigo anterior, quando:  

a) infringir qualquer uma das proibições estabelecidas no artigo 

53 - A desta Lei;  

b) ausentar-se do Município sem autorização legislativa, nos 

termos do artigo 53 e seu parágrafo único, desta Lei;  

c) atentar contra a autonomia do Município, o livre exercício da 

Câmara Municipal, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a 

probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das 

decisões judiciais;  

II - por extinção, declarada pela Mesa da Câmara Municipal, 

quando:  

a) sofrer condenação criminal em sentença transitada em 

julgado;  

b) perder ou tiver suspensos os direitos políticos;  

c) o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na 

Constituição da República;  

d) de renúncia por escrito, considerada também como tal o não 

comparecimento para a posse no prazo previsto nesta Lei Orgânica. 

 

Art. 84. Adiciona o artigo 57-C na Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.57-C. Até 30 dias após as eleições municipais, o Prefeito 

deverá preparar, para entrega ao sucessor e para publicação imediata, relatório 

da situação da Administração Municipal, direta e fundacional, que conterá entre 

outras, informações atualizadas sobre: 

 I - dívidas do Município, por credor, com as datas dos 

respectivos vencimentos, inclusive das dívidas a longo prazo e encargos 

decorrentes de operações de crédito, informando sobre a capacidade de a 

administração municipal realizar operações creditícias de qualquer natureza;  

II - medidas necessárias à regularização das contas municipais 

perante o Tribunal de Contas do Estado, em se fazendo necessário;  

III - prestação de contas de convênios celebrados com 

organismos da União e do Estado, bem como do recebimento de subvenções ou 

auxílios; 

IV - situação dos contratos com permissionárias e 

concessionárias dos serviços públicos;  

V - estado dos contratos de obras e serviços em execução ou 

apenas formalizados, informando sobre o que foi realizado e pago, bem como 

sobre o que há por executar e pagar, com os prazos respectivos;  

VI - transferências a serem recebidas da União e do Estado por 

força de mandamento constitucional ou de convênios; 

VII - projetos de lei de iniciativa do Poder Executivo, em curso na 

Câmara Municipal, para permitir que a nova Administração decida quanto à 

conveniência de dar-lhes prosseguimento, acelerar seu andamento ou retirá-los;  

VIII - número de cargos e funções, situação dos servidores do 

Município, seu custo, quantidade e órgãos em que estão lotados e em exercício. 

 

Art. 85. Termos adicionados no artigo 58, caput, da Lei Orgânica do 

Município de Beruri, adiciona o parágrafo único, o inciso I e alíneas a, b, c, 

d, e ,f g, h, i, j, inciso II , que passa a vigorar com a seguinte redação: 

http://www.ale.am.gov.br/


Segunda-feira, 11                                        Diário Oficial Eletrônico – Edição nº 1907                                                julho de 2022 

 

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas 
Av. Mário Ypiranga Monteiro, 3950, Ed. José de Jesus Lins de Albuquerque – Parque Dez, CEP: 69050-030 

www.ale.am.gov.br 

63 

 

Art. 58. Os Secretários e Subsecretários do Município serão 

escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos 

políticos 

Parágrafo único. Fica vedada a nomeação de secretários, 

subsecretários, diretor-presidente, superintendente, diretor executivo, cargo 

comissionado, ou equivalente da Administração direta, indireta, fundacional e 

serviço social autônomo do município, ou equivalente, além dos cargos de 

direção, tanto dos Poderes Executivo quanto Legislativo Municipais que tenham 

contra si condenação em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

colegiado, nos termos seguintes:  

I - desde a condenação até o transcurso do prazo de 08 (oito) 

anos após o cumprimento da pena, pelos crimes:  

a) contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado 

de capitais e os previstos na lei que regula a falência;  

b) contra a economia popular, a fé pública, a administração 

pública e o patrimônio público;  

c) contra o meio ambiente e a saúde pública; 

 d) crimes comuns e eleitorais, para os quais a lei comine pena 

privativa de liberdade;  

e) de abuso de autoridade, nos casos em que houver 

condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício de função 

pública; 

 f) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores;  

g) de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, 

terrorismo e hediondos;  

h) de redução à condição análoga à de escravo; i) contra a vida 

e a dignidade sexual;  

j) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando;  

II - os presidentes ou diretores de Fundações, gestores de 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e de Organização da Sociedade 

Civil de Interesse Público (OSCIP), que tenham contra si condenação com 

trânsito em julgado ou proferida por órgão colegiado, pela prática dos crimes 

descritos nas alíneas "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "i" e "j" do inciso I deste 

artigo, estão impedidos, desde a condenação até o transcurso do prazo de oito 

anos após o cumprimento da pena, de contratar produtos, serviços ou convênios 

com os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Beruri. 

 

Art. 86. Dá nova redação ao artigo 59, caput, da Lei Orgânica do Município 

de Beruri e revoga o parágrafo único, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 59 Os Secretários do Município, ao assumirem ou deixarem 

o cargo, deverão fazer declaração pública de seus bens, devendo ser estas 

transcritas em livro próprio, resumidas em atas e divulgadas para conhecimento 

público no Diário Oficial do Município, até 30 dias após respectivo ato de posse. 

 

Art. 87. Dá nova redação ao artigo 60, caput e incisos I e II, da Lei Orgânica 

do Município de Beruri e inclui os incisos III, IV e V, que passa a vigorar com 

a seguinte redação: 

Art.60 Aos Secretários do Município cabe: 

 I - exercer o planejamento, orientação, coordenação e 

supervisão dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua 

competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito Municipal, 

relativos à respectiva Secretaria; 

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

regulamentos;  

III - apresentar ao Prefeito relatório anual, circunstanciado, dos 

serviços de sua Secretaria e órgãos vinculados, que servirá para fundamentação 

da mensagem anual do Prefeito;  

IV - praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem 

outorgadas e delegadas pelo Prefeito; 

 V - delegar atribuições, por ato expresso, a seus subordinados. 

 

Art. 88. Adiciona o artigo 60-A à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.60-A. Aos Secretários Municipais é assegurado o pagamento 

do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da 

aposentadoria, conforme artigo 39, §3º e 4º da Constituição Federal. 

 

Art. 89. Dá nova redação ao artigo 61 da Lei Orgânica do Município de 

Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.61. Os Secretários do Município são obrigados a atender à 

convocação da Câmara Municipal ou à de suas Comissões. 

 

Art. 90. Dá nova redação ao artigo 62 da Lei Orgânica do Município de 

Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.62. Independentemente de convocação, os Secretários do 

Município poderão comparecer à Câmara Municipal ou a qualquer de suas 

Comissões, para expor assunto de relevância da Secretária. 

 

Art. 91.  Dá nova redação ao artigo 63, caput, da Lei Orgânica do Município 

de Beruri, revoga os parágrafos 1°, 2°, 3°, 4° e 5° e inclui os incisos I e II 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.63. São infrações político-administrativas dos Secretários do 

Município, dentre outras:  

I - a ausência injustificada à Câmara Municipal ou às respectivas 

Comissões, quando convocados para prestar, pessoalmente, informações sobre 

assunto previamente determinado; 

II - a prestação de informações falsas ou desatendimento, no 

prazo de 20 dias, a pedidos escritos de esclarecimentos formulados pela Câmara 

Municipal. 

 

Art. 92. Adiciona o artigo 64-A à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 64-A O Procurador-Geral do Município será escolhido dentre 

advogados regularmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, 

integrantes ou não da categoria de Procuradores do Município.  

Parágrafo Único - Na hipótese de a escolha recair em advogados 

não integrantes da categoria de Procuradores do Município, a nomeação e 

exoneração será de exclusiva competência do executivo municipal.  

 

Art. 93. Adiciona o artigo 64-B à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 64-B O cargo de Procurador do Município, privativo de 

advogado, será provido, na classe inicial, mediante concurso público de provas 

e títulos, organizado e realizado pela Procuradoria Geral do Município 
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Art. 94. Adiciona o artigo 64-C na Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.64-C Aos Procuradores do Município é assegurado:  

I - prerrogativas inerentes à advocacia, podendo requisitar, de 

qualquer órgão da Administração, informações, esclarecimentos e diligências 

necessárias ao cumprimento de suas funções;  

II - irredutibilidade de vencimentos, nos termos da Constituição 

Federal e do Estado; 

 III - isonomia remuneratória com os cargos e funções essenciais 

à justiça, nos termos dos artigos 37, XII, XIII, 39, § 1º e 135, da Constituição 

Federal, e do artigo 83, da Constituição Estadual;  

VI - vencimentos com diferença nunca superior a 10 por cento 

entre os de uma classe e outra, nem cinco por cento entre os de classe final e os 

do Procurador-Geral do Município. 

 VII - o recebimento de honorários advocatícios em decorrência 

da inscrição dos débitos tributários na Dívida Ativa Municipal, bem como os 

fixados por arbitramento judicial e de sucumbência. 

 

Art. 95. Termos adicionados aos incisos VII e XVII do artigo 65 da Lei 

Orgânica do Município de Beruri, altera os termos dos parágrafos 7°, 8° e 

9° que passa a vigorar com a seguinte redação: 

IV -  lei municipal reservara percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de com deficiências e definirá os critérios 
de sua admissão; 

XVII. – Somente por lei específica poderão ser criadas 

autarquias, e autorizadas a criação de empresas públicas, sociedades de 

economias mistas, ou fundação publica; 

§ 7° AS leis e atos administrativos deverão ser publicados em 

Órgão Diário Oficial do Estado Município para que produzam os efeitos regulares, 

podendo a publicação de atos não-normativos ser resumida e importando a não-

publicação a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável pelo fato.  

§ 8° Não se darão nomes de pessoas vivas a qualquer 

localidade, logradouro, estabelecimento ou órgão da administração pública 

municipal nem se erigirá busto com sua efígie em lugares públicos. 

 §9° A Administração é obrigada a fornecer a qualquer 

interessado, no prazo máximo de trinta dias, certidão de atos, contratos, decisões 

ou pareceres que não tenham sido previamente declarados sigilosos, sob pena 

de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua 

expedição e, no mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais, se outro 

não for fixado pelo juiz 

 

Art. 96 Termos adicionados ao caput e parágrafo único do artigo 69 da Lei 

Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 Art. 69 O servidor público municipal, investido em função 

executiva, em instituição sindical representativa de classe de servidores públicos 

municipais, no cargo de presidente, será afastado do serviço pelo tempo que 

durar seu mandato, sendo-lhes assegurados todos os direitos e vantagens do 

cargo como se em exercício efetivamente estivesse.  

Parágrafo único - É vedada a dispensa do emprego do servidor 

efetivo sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou 

representação sindical, e, se eleito, ainda que suplente até um ano após o final 

do mandato, salvo se cometer falta grave, nos termos da lei. 

 

Art.97. Adiciona o artigo 70-A à Lei Orgânica do Município de Beruri e inclui 

o parágrafo único, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.70-A. Administração Municipal será desenvolvida de forma 

a garantir a plena execução dos serviços públicos de sua competência, visando 

à promoção do bem-estar coletivo.  

Parágrafo único - As secretarias e fundações municipais, as 

autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, criadas 

por lei municipal, bem como as concessionárias do Município, manterão uma 

central de informações ao público. 

  

Art. 98. Adiciona o artigo 70-B à Lei Orgânica do Município de Beruri e inclui 

o parágrafo único, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.70-B. A Administração Pública direta e indireta do 

Município guardará obediência, no que couber, aos princípios estabelecidos na 

Constituição Federal, bem como aos dispositivos constantes do Título III, 

Capítulo VII, da Constituição do Estado do Amazonas, observando: 

Parágrafo único - Os órgãos colegiados das autarquias, 

empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações instituídas ou 

mantidas pelo Município terão, obrigatoriamente, entre seus membros, 

representante eleito pelos servidores ou empregados; 

I- em consonância com o disposto no artigo 37, §1º, da 
Constituição Federal, nos documentos oficiais, nas meterias publicitárias pagas 
pelos cofres do Município e na edificação dos bens do patrimônio municipal, 
inclusive placas indicativas de obras públicas, e Prefeitura será referida pela 
designação de Prefeitura de Beruri vedada a sua modificação, bem como o uso 
de artifícios que, pela forma, disposição, tamanho ou cor das letras, caracterizem 
propaganda de pessoas ou partidos políticos. 

 II- o disposto no inciso anterior aplica-se às entidades que 

recebem auxílios ou subvenções do Município; 

 III - em matérias publicitárias pagas pelos cofres municipais, 

fica vedada a divulgação de fotografias ou imagens de membros dos Poderes 

Legislativo e Executivo, bem como dos orgãos da administração direta, indireta 

e fundacional;  

IV - o município poderá instituir grupos de trabalho temporário, 

com duração máxima de seis meses, para a execução de atividades especiais, 

sendo permitida, para esse fim, apenas a contratação de serviços de 

profissionais com notórios conhecimentos de que não disponha em seu quadro 

e vedada a remuneração complementar de servidores municipais que os 

integrem;  

V - é vedada a inscrição de nomes de autoridades ou 

administradores em veículos de propriedade ou a serviço da Administração 

Pública direta, indireta e fundacional. Art.70 – C. O Poder Executivo encaminhará 

à Câmara Municipal, a cada bimestre, relatório circunstanciado das contribuições 

efetuadas a pessoas físicas ou jurídicas de direito público e privado, de que 

conste o nome do beneficiário, tipo e valor.  

 

Art. 99. Dá nova redação ao artigo 70-D, caput, da Lei Orgânica do Município 

de Beruri e inclui o parágrafo único, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art.70-D. Apenas os titulares dos Poderes Executivo e 

Legislativo poderão dispor de carros oficiais de representação. 

Parágrafo Único - Os veículos de propriedade ou a serviço da 

administração pública direta, indireta e fundacional terão, obrigatoriamente, o 

brasão do Município e serão utilizados no horário de expediente, permitido o seu 
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uso, fora desse horário, em atividades que assim o exijam, desde que 

disciplinado por ato do Poder Executivo. 

 

Art. 100. Adiciona o artigo 70-E na Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.70-E. Fica criado o Conselho Municipal de Administração 

Superior com funções normativas, disciplinares e deliberativas da administração 

do Município, relativas à definição da política organizacional, de pessoal, salarial, 

de treinamento, rotinas e planejamento interno. 

 §1° Da composição do Conselho Municipal de Administração 

Superior participarão: 

I- O Prefeito Municipal, na condição de Presidente; 

II- O Vice- Prefeito;  

III- os Secretários Municipais, os Presidentes dos Conselhos 
municipais e Representantes das Sociedades Civis Organizadas; IV - os 
Dirigentes dos órgãos da Administração indireta e fundacional;  

IV- o Procurador-Geral do Município;  

V- o Presidente do Sindicato dos Servidores Municipais;  

VI- os Administradores Distritais e Regionais.  

§2° A organização, funcionamento e provimento das 

representações serão definidos em Regimento Interno, aprovado por Lei. 

 

Art. 101. Dá nova redação ao caput do artigo 72 da Lei Orgânica do 

Município de Beruri, revoga os incisos I, II, III e suas alíneas, dá nova 

redação aos parágrafos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, inclui os incisos I, II e III ao parágrafo 1°, inclui os 

incisos I, II e III ao parágrafo 4°, inclui os incisos I e II ao parágrafo 7° e 

inclui os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX e X ao parágrafo 22, que passa 

a vigorar com a seguinte redação 

Art. 72. O regime próprio de previdência social dos servidores 

titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante 

contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de 

aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio 

financeiro e atuarial.  

§1° O servidor abrangido por regime próprio de previdência 

social será aposentado:  

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo 

em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que 

será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da 

continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na 

forma de lei do respectivo ente federativo;  

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e 

cinco) anos de idade, na forma de lei complementar; 

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de 

idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no 

âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima 

estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, 

20 observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos 

em lei complementar do respectivo ente federativo.  

§ 2° Os proventos de aposentadoria não poderão ser 

inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2° do art. 201 da Constituição 

Federal ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de 

Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16.  

§ 3° As regras para cálculo de proventos de aposentadoria 

serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.  

§ 4° É vedada a adoção de requisitos ou critérios 

diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência 

social, ressalvado o disposto nos §§ 4°-A, 4°-B, 4°-C e 5° do art. 40 da 

Constituição Federal.  

I- Poderão ser estabelecidos por lei complementar do 
respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para 
aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a 
avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.  

II- Poderão ser estabelecidos por lei complementar do 
respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para 
aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente 
socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do 
art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.  

III- Poderão ser estabelecidos por lei complementar do 
respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para 
aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva 
exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou 
associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional 
ou ocupação.  

§5° Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima 

reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do 

disposto no inciso III do § 1°, desde que comprovem tempo de efetivo exercício 

das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e 

médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.  

§6° Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos 

acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de 

uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-

se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios 

previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.  

§7° Observado o disposto no § 2° do art. 201 da Constituição 

Federal, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo 

dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei 

do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de 

morte dos servidores de que trata o § 4°-B decorrente de agressão sofrida no 

exercício ou em razão da função.  

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, 

até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, acrescido de 

setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data 

do óbito; ou  

II - ao valor da totalidade da remuneração do servidor no 

cargo efetivo em que se deu o falecimento, até o limite máximo estabelecido 

para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 

da Constituição Federal, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a 

este limite, caso em atividade na data do óbito.  

§8° É assegurado o reajustamento dos benefícios para 

preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios 

estabelecidos em lei.  

§9° O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou 

municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos 

§§ 9° e 9°-A do art. 201 da Constituição Federal, e o tempo de serviço 

correspondente será contado para fins de disponibilidade.  

§10 A lei não poderá estabelecer qualquer forma de 

contagem de tempo de contribuição fictício. 

§11 Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, da Constituição 

Federal à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando 
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decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de 

outras 23 atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência 

social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com 

remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.  

§12 Além do disposto neste artigo, serão observados, em 

regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios 

fixados para o Regime Geral de Previdência Social. 

§13 Aplica-se ao agente público ocupante, exclusivamente, 

de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, de 

outro cargo temporário, inclusive mandato eletivo, ou de emprego público, o 

Regime Geral de Previdência Social.  

§14 A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de 

previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, 

observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência 

Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de 

previdência social, ressalvado o disposto no § 16.   

§ 15 O regime de previdência complementar de que trata o 

§14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição 

definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de 

entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de 

previdência complementar.  

§ 16. Somente mediante sua prévia e expressa opção, o 

disposto no §14 e §15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no 

serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente 

regime de previdência complementar.  

§ 17. Todos os valores de remuneração considerados para o 

cálculo do benefício previsto no § 3o serão devidamente atualizados, na forma 

da lei.  

§ 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de 

aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que 

superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de 

previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, com 

percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. 

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do 

respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha 

completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por 

permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência 

equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até 

completar a idade para aposentadoria compulsória.  

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de 

previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em 

cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades 

autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, 

observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei 

complementar de que trata o parágrafo 22.  

§ 21. A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá 

apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que 

superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime 

geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, 

quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante.  

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de 

previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já 

existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de 

responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:  

I - requisitos para sua extinção e consequente migração para 

o Regime Geral de Previdência Social;  

II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos 

recursos;  

III - fiscalização pela União e controle externo e social;  

IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial;  

V - condições para instituição do fundo com finalidade 

previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos 

provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer 

natureza;  

VI - mecanismos de equacionamento do deficit atuarial;  

VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, 

observados os princípios relacionados com governança, controle interno e 

transparência;  

VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles 

que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a 

gestão do regime;  

IX - condições para adesão a consórcio público;  

X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição 

de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias.  

 

Art. 102. Altera os termos do artigo 72, caput e §2°, da Lei Orgânica do 

Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação 

Art. 73 São estáveis após três anos de efetivo exercício, os 

servidores nomeados em virtude de concurso público.  

§ 2° Invalidade por sentença judicial a demissão do servidor 

estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao 

cargo de origem, sem direito a indenização, aproveitado em outra função ou 

posto em disponibilidade.  

 

Art. 103. Adiciona o artigo 73-A na Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.73-A. A segurança pública é dever do Estado e 

responsabilidade de todos, compreendendo a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios e é exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do patrimônio, no âmbito de suas competências, 

através dos seguintes órgãos: 

I - polícia federal;  

II - polícia rodoviária federal;  

III - polícia ferroviária federal;  

IV - polícias civis;  

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares;  

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital;  

VII – guarda civil municipal.  

 

Art. 104. Adiciona o artigo 73-B na Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Art. 73-B. Compete ao Município instituir a Guarda Civil Municipal 

destinada à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme previsto em 

lei;  

Parágrafo único - os cargos de Comandante e Subcomandante 

do guarda civil municipal são de livre nomeação do Prefeito, sendo que os 

respectivos cargos deverão ser providos por membros do próprio quadro de 

efetivos de carreira do órgão ou entidade.  

 

Art. 105. Adiciona o artigo 73-C na Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 73-C. A segurança pública municipal deverá ser 

administrada por secretaria própria, devendo conter em seu corpo o Conselho de 

Estratégia e Segurança Pública do Município com fundo municipal próprio;  

 

Art. 106. Dá nova redação aos parágrafos 1°, 2° e incisos, 7°, 8°, 9°, 10, do 

artigo 86 da Lei Orgânica do Município de Beruri, inclui os parágrafos 11, 

12, 13, 14 e 15, inclui os incisos I, II e III ao parágrafo 1°, inclui os incisos I, 

II, III e IV ao parágrafo 2°, inclui o inciso I ao parágrafon13 e revoga o inciso 

I do parágrafo 8°, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

§ 1°. O plano plurianual compreenderá:  

I – diretrizes, objetivos e metas para suas ações;  

II – investimentos de execução;  

III – gastos com a execução de programas de duração 

continuada.  

§ 2°. As diretrizes orçamentárias compreenderão:  

I –  prioridades da Administração Pública Municipal, quer de 

órgãos da administração direta, quer da administração indireta, com as 

respectivas metas, incluindo a despesa de capital para o exercício financeiro 

subsequente;  

II –  orientações para a elaboração da lei orçamentária anual; 

III –  alterações na legislação tributária;  

IV –  autorização para a concessão de qualquer vantagem ou 

aumento de remuneração; criação de cargos ou alterações de estrutura de 

carreiras; demissão de pessoal a qualquer título, pelas unidades governamentais 

da administração direta ou indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público Municipal, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades 

de economia mista 

§7° Os planos e programas municipais serão executados em 

consonância com o plano plurianual e com as diretrizes orçamentárias e 

apreciados pela Câmara Municipal.  

§ 8° Os orçamentos previstos nos incisos I a III do § 5° deste 

artigo, compatibilizados com o plano plurianual, terão entre suas funções a de 

reduzir, no Município, desigualdades setorizadas.  

§ 9° As emendas impositivas individuais ao projeto de lei 

orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da Receita Corrente Líquida 

prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade 

deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde.  

§ 10° A execução do montante destinado a ações e serviços 

públicos de saúde, inclusive custeio, será computada para o montante das 

despesas em ações e serviços públicos de saúde do sistema único, vedada a 

destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.  

§ 11° É obrigatória a execução orçamentária e financeira das 

programações a que se refere o § 3° deste artigo, em montante correspondente 

a 1,2% da Receita Corrente Líquida realizada no exercício anterior, conforme os 

critérios para a execução equitativa da programação definidos em lei 

complementar prevista no §9° do Art. 165 da Constituição Federal.  

§ 12° A lei orçamentária anual não conterá dispositivos 

estranho a previsão da receita e à despesa, não se incluindo na proibição a 

autorização para abertura de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos 

termos da lei.  

§ 13° Lei complementar, com observância da legislação 

federal:  

I- disporá sobre exercício financeiro e patrimonial da 
administração direta e indireta, bem como condições para instituição e 
funcionamento de fundos.  

§ 14° A lei orçamentária assegurará investimento prioritários 

em programas de educação, de saúde, habitação, saneamento básico e 

proteção do meio ambiente.  

§ 15° A elaboração de proposta orçamentária se fará, 

preferencialmente, após audiências públicas com setores organizados e 

representativos da sociedade, para definição de prioridades.  

 

Art. 107. Inclui termos ao inciso I do artigo 95 da Lei Orgânica do Município 

de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 95. (...) 

I-  criar as condições necessárias à fixação do homem na 
zona rural e promover melhoria em sua condição socioeconômica, levando em 
consideração as ações previstas no plano de gestão da Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável Piagaçu – Purus. 

 

Art. 108. Inclui termos ao inciso II do artigo 98 da Lei Orgânica do Município 

de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 98 (...) 

II-   Desenvolver infraestrutura física, social e de serviço, que 
garanta a produção agrícola e crie condições de permanência do homem no 
campo, com a inserção de uma seção especifica as áreas de conservação e o 
incentivo das culturas de curto ciclo nas áreas de várzeas evitando com isso o 
desmatamento das florestas e o esgotamento dos solos, sem utilização de 
maquinários de alto impacto ambiental, sem uso de fogo e agrotóxicos;  

 

Art. 109. Inclui termos ao artigo 99, caput, da Lei Orgânica do Município de 

Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 99. O Município, para operacionalizar sua política 

econômica e social rural, terá como instrumento básico o Plano Diretor de 

Atividades Rurais, aprovado pela Câmara Municipal, no prazo de 180 dias a 

contar da promulgação desta lei.  

 

Art. 110 Inclui termos ao inciso I do artigo 100 da Lei Orgânica do Município 

de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Art. 100 (...) 

I- Nas áreas ou lagos de preservação ambiental permanente 

só se permitirá a pesca esportiva, artesanal para a subsistência familiar e para a 

comercialização, respeitando a área de reserva e nas demais áreas respeitando 

o período de defeso.  

 

Art. 111. Adiciona o artigo 104-A na Lei Orgânica do Município de Beruri, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Art. 104-A. O Município deverá prever em seu orçamento 

anual recursos para custeio dos benefícios eventuais, na forma do artigo 22 da 

Lei Orgânica da Assistência Social e artigo 34 da Lei Municipal 261/2017, assim 

entendidos aqueles prestados em virtude de:  

I- nascimento;  

II- morte; 

III- situações de vulnerabilidade temporária;  

IV-  calamidade pública; 

V- acidentes ou evento catastróficos 

 

 

Art. 112. Dá nova redação ao artigo 105, caput, da Lei Orgânica do Município 

de Beruri, revoga o inciso I, inclui termos no inciso II e III, da nova redação 

aos incisos IV e V, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 105. A ação do Município no campo social promoverá:  

II- garantir, gratuitamente, o registro e a respectiva certidão de 
nascimento, casamento e óbito para os reconhecidamente 
vulneráveis economicamente;  

III- viabilizar o acesso à moradia à população em situação de 
vulnerabilidade social, bem como assistência sanitária, escolar e social;  

IV- o amparo ao idoso, as mulheres vítimas de violência, as 
gestantes, as pessoas com deficiência, aos incapazes, ao adolescente e a 
criança em situação de vulnerabilidade econômica e/ou em situação de risco;  

V- contribuir com o Estado no que se relaciona a destinação 
de áreas e obras de infraestrutura no âmbito de sua competência, para viabilizar 
o acesso à moradia e acessibilidade à população em vulnerabilidade 
socioeconômica;  

 

Art. 113 Adiciona o artigo 105-A na Lei Orgânica do Município de Beruri, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 105-A. A ação do Município no campo social voltada aos 

indígenas deverá:  

I- Acompanhar e orientar os povos indígenas na garantia de 
seus direitos juntos aos órgãos de atendimento ao público; 

II- Buscar junto aos órgãos federais competentes a 
implantação da Coordenação Técnica Local para emissão de documentação às 
populações indígenas;  

III- Fica assegurada as comunidades indígenas proteção e 
assistência social, socioeconômica e de saúde, prestados pelo Poder Público 
Municipal, com o emprego de políticas adequadas as suas especificidades 
culturais;  

IV- Fica assegurado aos povos indígenas a garantia de 
acesso às políticas públicas de assistência social;  

V- As políticas públicas de assistência social destinadas aos 
povos indígenas deverão ser prestadas, prioritariamente, de forma direta, 
especifica e de qualidade, com a inclusão dos indígenas aldeados e não – 
aldeados, ou seja, sem prejuízo da assistência a população indígena residente 
na sede do município;  

VI- Fica assegurada a gestão participativa na formulação e a 
efetivação das políticas públicas de assistência social destinadas aos povos 
indígenas; 

VII- O poder público deve assegurar aos povos indígenas e 
ainda especial assistência na infância, na maternidade, na doença, na velhice e 
no pós-morte, promovendo o acompanhamento especializado nos respectivos 
órgãos de saúde e assistência social. 

 

Art. 114. Adiciona o artigo 106-A à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 106 A - O poder público deve assegurar aos povos indígenas 

a inclusão no sistema municipal de saúde implementando políticas públicas 

adequadas e especificas, garantindo assento no conselho municipal de saúde; 

 

Art. 115. Adiciona o artigo 106-B à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 106 B - Cabe ao Sistema Municipal de Saúde a atuação 

complementar aos órgãos dos subsistemas de saúde indígena, mediante acordo 

de Cooperação Técnica, convênios ou outros meios legais. 

 

Art. 116. Dá nova redação aos incisos I, V, VII, X, XI, XV, XVI, XVII , XVIII, XIX, 

XX e XXI do artigo 107 na Lei Orgânica do Município de Beruri, que passa a 

vigorar com a seguinte redação. 

I - igualdade de condições para acesso, permanência nas 

escolas, em ambiente com condições adequadas de funcionamento, de acordo 

com os padrões do Ministério da Educação e Cultura; 

V- liberdade de organização para alunos, professores, 

funcionários, pais de alunos e criação de Associação de Pais, Mestres e 

Comunitários e Conselho Escolar; 

VII- implantação de programa de capacitação formação 

continuada e aperfeiçoamento do pessoal docente e técnico-administrativo; 

X- incentivo ao fortalecimento do ensino das artes e da 
educação física, facilitando o processo de ensino e aprendizagem integrando os 
conhecimentos do componente curricular, com conhecimentos e experiência dos 
próprios alunos, nas escolas da rede municipal, no âmbito urbano e rural;  

XI- implantação progressiva do turno integral em creche, 
ensino infantil, ensino fundamental I, ensino fundamental II, educação escolar 
indígena, e educação de jovens e adultos pré-escolar, alfabetização e primeiro 
grau ; 

XV- incentivo à participação da comunidade no processo 

educativo, família na escola;  

XVI- implantação do plano de carreira para todos os cargos do 

magistério, graduados e pós-graduados, com a inclusão dos profissionais da 

educação indígenas, com o piso salarial profissional equivalente ao piso salarial 

do servidor municipal, promoção obrigatória e ingresso exclusivos por concurso 

público de provas e títulos;  

XVII- implantação de programa de material didático, merenda 

escolar Saúde na Escola, dentre outros;  

XVIII- garantia de estrutura da rede escolar de ensino 

fundamental e pré-escolar, de modo a atender a clientela a zona urbana e rural 

do Município de Beruri;  

XIX- cabe ao Poder Executivo observar os critérios 

estabelecidos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação quanto a gestão escolar;  

XX- implantar medida de ressocialização educativa visando a 

reintegração na sociedade, de cidadãos que tiveram algum desvio de conduta;  

XXII- garantia de transporte escolar terrestre e fluvial 
adequado, realizado por profissionais habilitados, de acordo com o previsto na 
Lei 10.880/2004; 

 

Art. 117. Adiciona o artigo 107-A à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
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Art. 107-A. A Educação do Município, será integrada pelas 

escolas públicas municipais, compostas por: creche, ensino infantil, ensino 

fundamental I, ensino fundamental II, educação escolar indígena, e educação de 

jovens e adultos. Considerando a Lei do Plano Municipal de Educação, a Lei que 

cria o Sistema Municipal de Ensino, o Plano de Cargos e Carreiras dos 

profissionais de educação, o Referencial Curricular Amazonense, Constituição 

Estadual e Constituição Federal e Base nacional comum curricular.  

 

Art. 118. Adiciona o artigo 107-B à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.107-B. O Poder Executivo através da Secretaria Municipal 

de Educação deverá realizar o Processo Seletivo Simplificado, visando a 

contratação, em caráter emergencial e temporário, de profissionais da educação 

municipal para o funcionamento da rede, com vigência de 01 ano, podendo ser 

prorrogado por igual período, conforme a necessidade. A avaliação de 

desempenho do profissional contratado deverá ser feita através de uma carta de 

anuência da comunidade escolar ou aldeias indígenas, obedecendo a ordem de 

classificação do cadastro reserva.  

§1º O Poder Público Municipal lançará o edital do Processo 

Seletivo Simplificado, na primeira quinzena de dezembro, do ano que antecede 

a realização deste, considerando o parágrafo único do Art.109 desta Lei.  

§2º O edital do Processo Seletivo Simplificado deverá 

obedecer rigorosamente ao que estabelece esta Lei. 

 

Art. 119. Altera os termos do caput e paragrafos do artigo 108 da Lei 

Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 108. O Município aplicará anualmente trinta por cento, no 

mínimo, da receita resultantes dos impostos compreendidos e provenientes de 

transferências federais, estaduais e municipais, para a manutenção e 

desenvolvimento do ensino público.  

§1º os recursos municipais serão destinados, exclusivamente, 

ao ensino público em creche, ensino infantil, ensino fundamental I, ensino 

fundamental II, educação escolar indígena, e educação de jovens e adultos, 

mantido pelo município; 

 §2º o ensino público terá como fonte adicional de 

financiamento a contribuição social destinada ao financiamento de programas, 

projetos e ações voltados para educação básica municipal, pelas empresas de 

iniciativa privada. 

 §3º o município deverá publicar, no diário oficial do Município, 

até o dia 10 de março de cada ano, o demonstrativo da aplicação dos recursos 

para o ensino, à relação nominal das entidades de ensino sem fins lucrativos 

beneficiadas com recursos públicos, assim como os quantitativos a elas 

destinados e suas respectivas finalidades. 

 §4º As escolas comunitárias, não convencionais ou 

filantrópicas, poderão receber subvenção do Município, desde que provem 

finalidade não lucrativa aplicando seu excedente financeiro em obras 

educacionais, e assegurem a transferência do seu patrimônio para outra escola 

congênere ou para o Poder Municipal, no caso de sua extinção. 

 § 5º O Município poderá destinar recursos e programas de 

bolsas de estudos para o ensino em creche, ensino infantil, ensino fundamental 

I, ensino fundamental II, educação escolar indígena, beneficiando alunos em 

vulnerabilidade socioeconômica, quando houver falta de vagas nas escolas da 

rede pública municipal.  

§ 6º Serão consideradas aplicações para o desenvolvimento e 

manutenção do ensino, aquelas relacionadas com obras de infraestrutura urbana 

ou rural, mesmo que beneficie a rede escolar pública.  

§ 7º O Município poderá destinar recursos e programas de 

bolsas de estudos para o ensino superior, regulamentado através de lei 

específica. 

Art. 120. Altera o artigo 109, caput e parágrafo único da Lei Orgânica do 

Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Art. 109. Ao Município assiste a obrigação de promover 

ensino em creche, ensino infantil, ensino fundamental I, ensino fundamental II, 

educação escolar indígena, e educação de jovens e adultos obrigatório e gratuito, 

inclusive para os que a ela não tiverem acesso na idade própria, e as pessoas 

com deficiência, bem como a oferta de ensino noturno, adequado às condições 

do educando, fornecimento de material escolar, merenda e assistência à saúde.  

Parágrafo Único –O ensino ministrado na zonas rurais e 

aldeias indígenas têm direito a calendário específico e flexível, adequado às suas 

realidades com adoção de critério que considerem o fator amazônico: as 

estações do ano, seus ciclos agrícolas, as migrações periódicas, enchentes e 

vazantes. 

 

Art. 121. Termos incluídos ao artigo 110 da Lei Orgânica do Município de 

Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 110. O Poder Público disporá sobre a estrutura física, 

equipamentos e recursos tecnológicos e para funcionamento eficaz dos 

Conselhos Municipais. 

 

Art. 122. Termos incluídos ao artigo 111, caput, incisos I, II, III, IV e VI  e 

parágrafo único da Lei Orgânica do Município de Beruri, dá nova redação 

ao inciso V e inclui os incisos VII e VIII que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 111. O Plano Plurianual de Educação do Município visará 

à a articulação e o desenvolvimento do ensino nos diversos níveis e à a 

adaptação, no que couber, ao Plano Estadual de Educação, com os seguintes 

objetivos:  

I- erradicação do analfabetismo, inclusive entre adultos;  

II- ensino a ser ministrado na sede e, no meio rural e 
aldeias indígenas;  

III- a melhoria da qualidade do ensino e qualificação dos 
profissionais da educação;  

IV- a promoção humana, psicossocial e o desenvolvimento 
tecnológico e digital;  

V- nas localidades onde inexiste a oferta do ensino médio 
e superior, o Município em parceria firmada com o Estado garantirá a oferta do 
ensino presencial e/ou semi presencial com mediação tecnológica ou educação 
a distância;  

VI- oferta de formação inicial e continuada e 
aperfeiçoamento técnico-pedagógico dos profissionais da educação da rede 
municipal de ensino.  

VII- A regulamentação das escolas municipais indígenas, 
ou seja, com atos de criação, deverá, garantir e assegurar recursos financeiros, 
materiais tecnológicos e corpo técnico, logística; 

VIII- Assegurar a correção da idade e série dos alunos do 
ensino regular, por meio de projetos que desenvolvam a busca ativa e a 
permanência do aluno em sala de aula. 
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Art. 123. Adiciona a Subseção I, Dos Povos Indígenas e artigo 111-A, na Lei 

Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 111-A O Plano Plurianual de Educação do Município 

visará a articulação e o desenvolvimento do ensino dos povos indígenas, nos 

diversos níveis e a adaptação, no que couber, ao Plano Estadual de Educação, 

com os seguintes objetivos:  

 

I- Regulamentação da estrutura do Departamento de 
Educação escolar indígena no âmbito da secretaria municipal de educação e 
cultura; 

II-  Aquisição de materiais tecnológicos, como computadores e 
impressoras, materiais de expedientes, cadeiras e mesas para o Departamento 
Escolar Indígena;  

III- Garantir e assegurar assento dos povos indígenas nos 
conselhos municipais de educação; 

IV-  Garantir o reconhecimento da categoria de profissionais 
e cultura no âmbito do município de Beruri, valorizando os conhecimentos e 
saberes tradicionais, a diversidade de ideias, de ensino e de aprendizagem e 
ainda a gestão participativa; 

 

Art. 124. Adiciona o inciso IX ao art.112 da Lei Orgânica do Município de 

Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

XI - O calendário de festividades do município será criado 

através de Lei específica. 

 

Art. 125. Adiciona o artigo 112-A na Lei Orgânica do Município de Beruri, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 112-A. O município poderá criar Secretaria Municipal de 

Cultura de Beruri. 

 

Art. 126. Adiciona termos ao artigo 113 da Lei Orgânica do Município de 

Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 113. É dever do Município incentivar a prática esportiva, 

incentivar a recreação e o lazer, como forma de promoção social, inclusive na 

área rural. 

 

Art. 127. Adiciona o artigo 113-A à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 113-A. O Município incentivará o desporto – amador e 

profissional- e o lazer, nas suas diversas manifestações e modalidades, 

garantindo a todos os cidadãos, sendo dever do Município criar condições de 

acesso e usufruto em segurança à população, sem distinção de qualquer 

natureza. 

I- O desporto compreende as práticas notoriamente 
reconhecidas como tal, devidamente referendadas pelos órgãos competentes.  

II- O lazer comunitário compreende jogos, esporte, música, 
atividades sociais, tais como celebrações ou comemorações de datas festivas, 
mostras e exposições de artes, conferências, feiras, quermesses, festas 
populares, atividades ligadas à natureza, festivais, festas folclóricas, cinema, 
audiovisuais, danças culturais indígenas, atividade com arco e flecha, pesca 
esportiva, além de outros 

§1° O Município destinará três por cento (3%) dos recursos 

arrecadados e incentivará o investimento no desporto e reservarão áreas 

destinadas as práticas esportivas, de educação física e de lazer;  

§2° Compete ao Conselho Municipal de Educação, cultural, 

desporto e lazer, propor plano de ação na área do desporto e fiscalizar sua 

execução.  

§3° O Poder Público garantirá o atendimento esportivo 

especializado às pessoas com deficiência no âmbito escolar, e em logradouros 

ou ambientes de uso comunitários. 

 

Art. 128. Termos incluídos ao inciso II do artigo 116 da Lei Orgânica do 

Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

II - proteção e ajuda de custo às manifestações folclóricas e 

culturais;  

 

Art. 129. Adiciona os incisos III, IV, V e VI, parágrafos 3° e 4°ao artigo 119 

da Lei Orgânica do Município de Beruri, altera o parágrafo 2° e inclui ao 

parágrafo 2° os incisos I, II, III, IV, V, VI, VII e alínea “a”, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

III- Garantir apoio estrutural aos Agente Ambiental Voluntário 
para ações de sensibilização a proprietários de embarcações e comunitários 
sobre a destinação correta de resíduos inorgânicos; 

IV-  Criar leis de punição para os proprietários de 
embarcações e comunitários que persistirem no ato de poluição; 

V- Fiscalizar as agressões ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos estaduais e federais 
competentes, para controla-las;  

VI- Promover ações itinerantes voltada as questões 
ambientais semestralmente a zona rural do município com atendimentos básicos 
essenciais sobre cuidados com o meio ambiente; 

VII- Podem ser considerados maus-tratos aos animais 
domésticos e silvestres as seguintes situações: 

§ 2° Serão considerados maus-tratos aos animais 

domésticos e silvestres, conforme disposto nas Leis n° 14.064/2020 e n° 

9605/98 e, através de leis específicas, as seguintes situações:  

I - golpear, mutilar ou ferir voluntariamente qualquer órgão dos 

animais, com exceção do procedimento de castração;  

II - manter os animais em lugares anti-higiênicos ou em locais 

que impeçam sua respiração, movimento ou descanso;  

III - não garantir alimento e água aos animais sobre sua 

responsabilidade;  

IV - abandono de animais em lugares insalubres, tais como 

vias públicas;  

V - obrigar os animais a trabalhos excessivos, inclusive em 

competições e rinhas que possam causar pânico, estresse ou esforço acentuado;  

VI - deixar os animais sob sua responsabilidade, expostos ao 

sol por longos períodos de tempo, ou, ao contrário, sem qualquer tipo de 

iluminação;  

VII - não providenciar assistência veterinária em casos de 

acidentes ou de doença.  

a) Verificada uma situação concreta de maus-tratos no 
município de Beruri, deverá ser promovida denúncia junto ao Ministério 
Público, Secretaria do Meio Ambiente e Delegacia de polícia;   

§ 3° O Município, em atuação com Estado, participará da 

efetivação do zoneamento sócio-econômico-ecológico do território estadual. 

§ 4° O Município em parceria com o Estado deverá criar 

condições para vacinação antirrábica para cães e gatos, promovendo 
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campanhas de vacinação com ampla divulgação neste município de Beruri e 

ainda criar mecanismos para a retirada dos cães comunitários das ruas, 

proporcionando um local apropriado para colocá-los em segurança.  

 

Art. 130. Adiciona modificações ao parágrafo 1° do artigo 121 da Lei 

Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

§1° O Poder Público municipal disciplinará, observados os 

dispositivos Federais e Estaduais, as atividades para que as serrarias existentes 

em seus territórios efetuem o reflorestamento nas áreas por elas desmatadas, 

atendendo ao “caput” deste artigo. 

 

Art. 131. Adiciona o artigo 132-A na Lei Orgânica do Município de Beruri, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.132-A. O Município fornecerá coleta, tratamento e 

diferenciação dos resíduos domiciliares, industriais, hospitalares, de clínicas 

médicas, odontológicas, farmácias, laboratórios de patologia, núcleos de saúde 

e outros estabelecimentos que possam ser portadores de agentes patogênicos.  

§ 1 O tratamento dos resíduos mencionados neste artigo 

poderá ser feito através de aterro sanitário, de incineração ou de outros meios, 

podendo, para sua implantação, o Executivo, recorrer à formação de consórcio, 

inclusive com outros Municípios. 

 § 2 A limpeza pública e a coleta serão desenvolvidas em 

horários compatíveis, previamente definidos pela administração e com amplo 

conhecimento público, por tipo de coleta.  

§ 3 O Município, em consonância com a política urbana, 

deverá promover estudos com a revisão permanente para a definição de áreas 

destinadas a depósito final para o lixo coletado, armazenagem e industrialização, 

observada a necessidade de pontos diferenciados para os diversos tipos de 

resíduos. 

 

Art. 132. Adiciona o artigo 132-B à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Art. 132 -B. O Município, para execução dos serviços de 

limpeza pública e a coleta de lixo, deverá obedecer aos seguintes princípios:  

a) prioridade para coleta do lixo domiciliar e resíduos que 

submetam a população a substancial risco;  

b) recolhimento de lixo urbano em equipamentos próprios e 

soterração diferenciada;  

c) recolhimento de lixo hospitalar em equipamentos próprios, 

taxação diferenciada e rígidas regras de controle;  

d) proteção ambiental e pessoal contra a poluição e contágios 

decorrentes da atividade; 

e) definição do destino final do lixo coletado e mecanismos 

permanentes de modernização da industrialização, trato de armazenamento e 

depósito. 

 

Art. 133. Adiciona o artigo 132-C na Lei Orgânica do Município de Beruri, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 132-C. Deverá o Município prestar orientação e 

assistência sanitária às localidades desprovidas de sistema público de 

saneamento básico e à população rural, incentivando e disciplinando a 

construção de poços e fossas tecnicamente apropriados e instituindo programas 

de saneamento.  

 

Art. 134. Adiciona o artigo 132-D à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 132-D. Para o desenvolvimento dos serviços de 

saneamento básico, o Município contará com a assistência técnica e financeira 

do Estado.  

 

Art. 135 Adiciona o artigo 132-E à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 132-E. Será penalizado nos termos da legislação vigente, 

o poluidor, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, 

direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental, 

devendo ser imposto ao poluidor e ao predador, a obrigação de recuperar e ou 

indenizar os danos causados. 

Art. 136. Adiciona o artigo 132-F na Lei Orgânica do Município de Beruri, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.132-F. O Município participará do sistema integrado de 

recursos hídricos e minerais previstos no artigo 177 da Constituição Estadual, 

isoladamente ou em consórcio com outros Municípios da mesma bacia ou região 

hidrográfica.  

Parágrafo Único: O Poder Público, por meio de sistemas 

municipais, estaduais e federais de gerenciamento de recursos hídricos e 

minerais, visa a proteção e utilização racional das águas superficiais, 

subterrâneas e das nascentes.  

 

Art. 137. Adiciona o artigo 132-G à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.132-G. Aquele que explorar recursos minerais, inclusive a 

extração de areia, cascalho ou pedras, somente o fará após a apresentação de 

relatório de impacto ambiental, na forma da lei, e de respectiva licença de 

instalação e funcionamento, ficando obrigado a recuperar o meio ambiente 

degradado de acordo a solução técnica exigida pelo órgão público competente. 

Parágrafo único: O Poder Público Municipal, através da 

Secretaria do Meio Ambiente regulamenta e fiscaliza os recursos hídricos e 

minerais, subsidiariamente.  

 

Art. 138. Adiciona o artigo 132-H na Lei Orgânica do Município de Beruri, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.132-H. A exploração dos recursos minerais existentes no 

Município, atendida a legislação federal e estadual pertinente, poderá contar com 

o apoio técnico do Estado na aplicação do conhecimento geológico. 

 

Art. 139. Adiciona termos ao caput do artigo 133 da Lei Orgânica do 

Município de Beruri, adiciona termos ao parágrafo 2°e inclui o inciso I, dá 

nova redação ao parágrafo 3° e inclui os incisos I e II, inclui o parágrafo 4° 

e inciso I , que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 133 A família, base da sociedade, gozará de especial 

atenção do Município, na forma estabelecida pela Constituição Federal e 

Constituição Estadual. 

§ 2° O Município desenvolverá sua política de atendimento à 

criança e ao adolescente observando o disposto nos artigos 227, 228 e 229 da 
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Constituição Federal, no artigo 243 da Constituição do Estado do Amazonas, na 

Lei n° 8.069/90 e Lei Municipal n° 278/2019.  

I – Criar na Secretaria Municipal de Assistência Social, uma 

estrutura de acolhimento à criança e ao adolescente em situação de 

vulnerabilidade, com profissionais especializados na assistência destes 

menores.  

§3° O Município desenvolverá sua política de atendimento a 

pessoa idosa observando o disposto nos artigos 226, 227, 228, 229 e 230 da 

Constituição Federal, os artigos 242, 243, 244, 245, 246, 247 e 248 da 

Constituição Estadual, o previsto na Lei 10.741/03 e na Lei Municipal n°245/15.  

I - É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 

Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 

lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 

convivência familiar e comunitária.  

II - Todo cidadão tem o dever de comunicar à autoridade 

competente qualquer forma de violação aos direitos da pessoa idosa, que tenha 

testemunhado ou de que tenha conhecimento.  

§ 4° - O Município desenvolverá sua política de atendimento 

à pessoa com deficiência observando o disposto nos artigos 226 a 230 da 

Constituição da República e os preceitos do artigo 242 a 248 da Constituição do 

Estado, bem como em consonância com a Lei n°13.146/15 – Lei Brasileira de 

Inclusão da pessoa com Deficiência.  

I- É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar 
à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à 
habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à 
habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao 
desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços 
científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência 
familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, 
social e econômico. 

 

Art. 140. Adiciona o artigo 133-B à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 133-B. Cabe ao Município desenvolver ações preventivas 

ao consumo de álcool e drogas, reintegrando a família através da assistência 

social, saúde e educação, atividades esportivas, culturais, confecções artesanais 

e demais ressignificações sociais. 

 

Art. 141. Adiciona o artigo 133-C à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 133-C. O Poder Público poderá estabelecer parcerias e 

convênios com instituições religiosas, instituições não governamentais, 

filantrópicas, educacionais, artístico-culturais e socioassistenciais. 

 

Art. 142. Adiciona o artigo 133-D à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Art. 133-D. O Município deverá criar e manter entidade de 

atendimento em regime de acolhimento institucional, na forma do artigo 90 e 

seguintes da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. 

 

Art. 143. Termos alterados no parágrafo 1° e 2° do artigo 134 da Lei 

Orgânica do Município de Beruri, incluído o inciso I, alíneas a e b, inciso II 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

§ 1° Ao idoso maior de 65 anos é garantida a gratuidade de 

utilização dos transportes coletivos urbanos e fluviais públicos, mediante a 

apresentação de qualquer documento pessoal que faça prova de sua idade, 

conforme disposto no artigo 230, § 2º da Constituição Federal;  

I - É garantida a gratuidade de utilização dos transportes 

coletivos urbanos e fluviais públicos aos policiais em serviços, pessoas com 

deficiência e idoso maior de 65 anos, mediante a apresentação da carteira de 

identificação expedida pelo órgão competente.  

a) Os policiais em serviço deverão apresentar escala de 
trabalho assinada pelo Comando; 

b) As pessoas com deficiência física ficam isentas de 
apresentar documento comprobatório de deficiência; 

II - Os transportes coletivos urbanos e fluviais públicos 

devem contar com, no mínimo, quatro assentos e/ou locais preferenciais 

destinados às pessoas com deficiência e idosos maiores de 65 anos.  

§ 2° As empresas prestadoras de serviços de transporte 

coletivo fluvial poderão gozar de benefícios fiscais municipais, no caso de 

atenderem ao disposto no parágrafo primeiro deste artigo.  

 

Art. 144. Adiciona o artigo 135 à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 135. O Município suplementará a ação da União e do 

Estado, quando necessária, na assistência aos grupos, comunidades e 

organizações indígenas e às populações interioranas, neste caso, na forma do 

artigo 251 da Constituição do Estado. 

 

Art. 145. Adiciona o artigo 136 à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 136. O transporte coletivo e o trânsito de veículos, 

pedestres e animais são de competência do Município, não podendo ser 

delegado a outros, sob qualquer expediente, a administração e a gestão do 

sistema de transporte coletivo, cabendo-lhe, exclusivamente, o planejamento, o 

gerenciamento e operação do sistema, com suas variantes. 

Art. 146. Adiciona o artigo 136-A na Lei Orgânica do Município de Beruri, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Art. 136-A. Como sistema municipal viário, no âmbito do 

Município e em relação ao transporte coletivo, compreende-se: 

I- a infraestrutura viária;  

II- as unidades de conexão modal e intermodais; 

III- a estrutura operacional 

IV- os transportes coletivos, escolares, públicos e privados; 

V- o transporte público individual de passageiros; 

VI- o trânsito de veículos, pedestres e animais. 

 §1° Integram o inciso IV deste artigo os transportes coletivos 

urbanos de passageiros entendidos como terrestre – ônibus e outras 

modalidades – e os fluviais – balsas, barcos e lanchas de passageiros, etc. – 

bem como transporte opcional de caráter urbano, em utilização ou a ser 

implantado. 

§2° A infraestrutura viária de transporte coletivo abrange:  
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I – as vias públicas de uso comum aos diversos tipos de 

veículos, incluindo sinalização indicativa, estratégica e semafórica; 

II – as vias consideradas corredores estruturais, vias 

alimentadoras e vias exclusivas de ônibus; 

III – a rede de acostamento e os pontos de parada das linhas 

urbanas;  

IV – as calçadas, calçadões ou trechos intermediários de 

proteção dos pedestres. 

§3° As unidades de conexão modal são: 

I – pontos e terminais de embarque e desembarque; 

II – estacionamentos integrados de embarque, desembarque 

e o transbordo. 

§4° Os objetos do sistema de transporte coletivo são:  

I – a funcionalidade do sistema em condições de garantir à 

população a mobilidade urbana, economia, fluidez e segurança em seu 

deslocamento; 

II – a circulação de veículos rigorosamente compatível com os 

requisitos da segurança veicular estabelecidos pelo órgão competente;  

III – o planejamento, o controle e a fiscalização de programas 

de aperfeiçoamento de motoristas e pedestres, a reciclagem contínua de padrões 

comportamentais adequados à segurança, fluidez e economicidade do trânsito 

 IV – a adoção de medidas legais de prevenção e repressão 

aos infratores do trânsito, através de fiscalização ostensivas das vias terrestres 

e fluviais, dos veículos e dos condutores; 

 V – a coleta, o tratamento e análise de dados estatísticos 

relativos aos acidentes de trânsito; 

 

Art. 147. Adiciona o artigo 136-B à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

 Art. 136-B. Na prestação do serviço de transporte coletivo, o 

Município fará obedecer aos seguintes princípios básicos: 

I – segurança, manutenção contínua e permanente, higiene, 

conforto dos passageiros, garantindo, em especial, o acesso às pessoas com 

deficiência, com dificuldades de locomoção, idosos, gestantes, lactantes e 

obesos; 

II – prioridade a pedestres e usuários;  

III – tarifa social que remunere de forma justa o serviço;  

IV – proteção ambiental contra a poluição atmosférica, sonora 

e hídrica, mediante critérios estabelecidos pelo órgão municipal competente;  

V – integração paritária das entidades representativas dos 

usuários, trabalhadores e empresários de transporte, no planejamento, 

fiscalização e avaliação do sistema de transporte coletivo;  

VI – compatibilização entre o transporte e o uso do solo 

urbano;  

VII – integração operacional e tarifária entre sistemas e meios 

de transporte e racionalização de itinerários. 

 

Art. 148. Adiciona o artigo 136-C à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação 

Art. 136-C. Constituem direitos do usuário: 

 I – dispor de transporte coletivo urbano, rural e intermunicipal, 

seletivo ou não, em condições de segurança com manutenção permanente e 

contínua, conforto, higiene e preço justo de acordo com a legislação vigente; 

 II – amplo acesso às informações referentes a itinerários, 

horário, alterações de rotas, número de veículos e barcos, pontos de parada e 

terminais, taxas de manutenção e outros dados relativos à operação de linhas; 

 III – transporte de pacotes e bagagens de mão, sem 

pagamento de valor adicional ao da passagem, desde que não acarretem riscos 

ou incômodo aos demais passageiros; 

 IV – propor medidas que objetivem a melhoria do serviço e do 

sistema, diretamente à Prefeitura, ou através de representação comunitária; 

 V – receber o troco integral quando efetuar o pagamento com 

moeda mais próxima de cinco vezes o valor da passagem inteira, sendo 

transportado gratuitamente quando não houver troco integral; 

VI – direito aos idosos, gestantes, lactantes, obesos e pessoas 

com deficiência de usarem até 20 por cento dos assentos especiais nos veículos 

de transporte coletivo urbano, rural e intermunicipal;  

VII – O Poder público garantirá a isenção, no pagamento da 

passagem, no transporte coletivo urbano, rural e intermunicipal, para pessoas 

com deficiência, idosos com mais de 60 anos e pacientes durante tratamento de 

doenças crônicas e malignas, quimioterápico, radiológico, hemodiálise e aqueles 

incluídos no Programa de Controle da Dor. 

 

Art. 149. Adiciona o artigo 136-D à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 136 – D- O transporte escolar só poderá ser feito por meio 

de ônibus, micro-ônibus, vans, kombis, barcos, lanchas e similares, observadas 

as condições de capacidade de lotação e respeito às normas do trânsito terrestre 

e fluvial.  

 

Art. 150. Adiciona o artigo 136-E à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação 

Art. 136 - E. Somente com prévia autorização legislativa, o 

Município poderá adotar novas formas de tecnologias de transportes terrestre e 

fluvial. 

 

Art. 151. Adiciona o artigo 136-F à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação 

 Art. 136 - F. Transporte coletivo é aquele que é utilizado pela 

população para seus deslocamentos e transposição de cargas, independente do 

meio em que isso ocorra.  

 

Art. 152. Adiciona o artigo 136-G à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação 

Art. 136 - G. Compete ainda ao Município, na área de 

transporte: 

 I - regulamentar os transportes coletivos ou individual de 

passageiros, inclusive a forma de sua prestação, determinando ainda, o 

itinerário, os pontos de paradas em todos os núcleos residenciais, comerciais e 

industriais e ainda as tarifas, mediante lei;  

II - determinar os locais de estacionamento de táxi e moto-táxi, 

veículos de transporte de carga e outros, instituindo, se for o caso, tarifas 

respectivas mediante Lei; 
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 III - conceder, permitir, autorizar, fiscalizar e cassar os 

serviços de transporte coletivo ou individual, seja de carga, táxis, moto taxista, 

motoboy e moto-frete, fixando as respectivas tarifas mediante lei; 

IV - fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio, trânsito e 

tráfego em condições especiais; 

 V- disciplinar os serviços de cargas e descargas e fixar a 

tonelagem máxima permitida a veículos e embarcações que circulem em vias 

públicas municipais, e vias fluviais;  

VI - sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais bem 

como regulamentar e fiscalizar a sua utilização;  

VII - estabelecer normas e critérios, através de lei, para 

garantir o conforto, segurança e higiene aos passageiros de táxi e moto táxi; 

 VIII - acionar judicialmente as empresas de transportes 

coletivos intermunicipais, que estejam prestando serviço à população do 

Município e que não venham atendendo dignamente e oferecendo opções e 

alternativas para os usuários; 

 IX - regulamentar no âmbito deste município, a concessão ou 

permissão de transporte de passageiro, a veículos de duas rodas, denominados 

moto taxistas, motoboy, e transporte remunerado de mercadorias, nomeados de 

moto-frete.  

§ 1º Os locais de estacionamento de táxi e moto-táxi, veículos 

de transporte de carga e outros afins, mais conhecidos como ‘ponto’ de cada 

categoria, deverá respeitar a lei municipal que trata do uso de espaço público, e 

não poderá ser fixado nos logradouros públicos, esquina e outros que atrapalhem 

a visualização e o trafego regular de veículos e pedestres.  

§ 2º Sempre que houver reajuste das tarifas dos transportes 

coletivos ou individual das linhas municipais, o município ou as concessionárias 

obrigam-se a fornecer a respectiva informação aos usuários, através dos seus 

veículos de transporte e por meio dos órgãos de comunicação existentes no 

Município, durante os 5 (cinco) dias que antecederem a vigência dos novos 

valores.  

§ 3º Fica proibido o monopólio no serviço de transporte 

coletivo do Município. 

§ 4º O transporte escolar para a rede municipal de ensino, os 

dos níveis profissionalizantes e superior, serão gerenciados pela secretaria 

municipal de Educação, ou departamento especifico vinculado a esta.  

 

Art. 153. Adiciona o artigo 136-H à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação 

Art. 136-H. Os barcos de recreios, que servem de transporte 

entre a Zona Rural e a sede do Município, serão considerados como transporte 

coletivo após a promulgação desta lei. Parágrafo único. Lei disporá sobre as 

normas, critérios, regulamentações e condições da atuação do Município, no que 

estabelece o artigo 136 F desta lei.  

 

 

Art. 154. Adiciona o artigo 136-I à Lei Orgânica do Município de Beruri, que 

passa a vigorar com a seguinte redação 

Art. 136-I. Na defesa e garantia do direito constitucional ao 

transporte do cidadão em geral, e do trabalhador em particular, o Município 

respeitadas as instâncias de competência da União e do Estado, agirá 

cooperativamente dentro do seu território, no sentido de:  

I – viabilizar a efetivação do direito ao transporte à população; 

II – organizar, dirigir e fiscalizar o tráfego de veículos e 

embarcações em seu território e exercer a ação normativa, educativa e de 

repressão diretamente, no que couber, ou em convênio com o Estado e União;  

III– fiscalizar pontos e terminais de embarques e 

desembarques. 

 

Art. 155. Termos incluídos no caput e parágrafos do artigo 137 da Lei 

Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 137 O Município em conjunto com a União e o Estado, 

ou isoladamente, promoverá programas de construção de moradia e de 

saneamento básico, para assegurar um mínimo de qualidade de vida urbana 

compatível com a dignidade humana.  

§ 1° Será dada prioridade aos programas habitacionais que 

visem à erradicação das sub moradias, moradias ribeirinhas em zonas 

alagadas, e especialmente, aquelas situações de vulnerabilidade 

socioeconômica.  

§ 2° O município incentivará e prestará apoio material e 

técnico ao trabalho de construção de moradias dignas, num sistema de mutirão 

comunitário.  

 

Art. 156. Termos suprimidos do caput do artigo 2°, do Título VI, Das 

Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica do Município de Beruri, 

e revoga o parágrafo único, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art. 2° O Município, através de leis, disporá sobre a Guarda 

Civil Municipal de Vigilância, destinada a proteção de seus bens, serviços e 

instalações 

 

Art. 157. Dá nova redação ao artigo 5° do Título VI, Das Disposições 

Gerais e Transitórias da Lei Orgânica do Município de Beruri, que passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

Art. 5° O Prefeito Municipal e os Membros da Câmara 

Municipal prestarão, no ato e na data da promulgação desta lei, o compromisso 

de cumpri-la.  

 

Art. 158. Revoga os artigos 7° e 12 do Título VI, Das Disposições Gerais e 

Transitórias da Lei Orgânica do Município de Beruri. 

 

Art. 159. Altera o artigo 14 ao Título VI, Das Disposições Gerais e 

Transitórias da Lei Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 14. A lei orçamentária poderá ser revista para 

compatibilizar-se com as disposições desta Lei.  

 

Art. 160. Termos suprimidos do caput do artigo 16, do Título VI, Das 

Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica do Município de Beruri, 

e revoga o parágrafo único, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

Art.16 O Poder Executivo enviará a Câmara Municipal de 

Beruri, no prazo de cento e oitenta dias a contar da data da promulgação desta 

lei, para fins revisionais:  
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Art. 161. Revoga os artigos 17 do Título VI, Das Disposições Gerais e 

Transitórias da Lei Orgânica do Município de Beruri. 

 

Art. 162. Altera o artigo 19 do Título VI, Das Disposições Gerais e 

Transitórias da Lei Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 19. Os servidores públicos e civis do Município, da 

Administração direta e indireta, em exercício na data da promulgação da 

Constituição Federal há pelo menos cinco anos continuados, e que não tenham 

sido admitidos na forma reguladas no Art. 109, da Constituição Estadual, são 

considerados estáveis no serviço público, contando-se o respectivo tempo de 

serviço como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, 

na forma da lei. 

 

Art. 163. Inclui o artigo 26 no Título VI, Das Disposições Gerais e 

Transitórias da Lei Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 26. A Câmara Municipal promoverá a revisão desta Lei 

Orgânica no prazo de quatro anos contados da data de sua promulgação. 

 

Art. 164. Inclui o artigo 27 no Título VI, Das Disposições Gerais e 

Transitórias da Lei Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 27. A Câmara Municipal elaborará, em dois anos, as leis 

necessárias à execução desta Lei Orgânica, findos os quais os respectivos 

projetos serão incluídos na ordem do dia, sobrestando-se o curso de quaisquer 

outras matérias, exceto aquelas cuja deliberação esteja vinculada a prazo.  

Parágrafo único - Os projetos das matérias referidas neste 

artigo serão apresentados no prazo de cento e oitenta dias contados da data da 

promulgação desta Lei Orgânica, ressalvados aqueles cujo prazo conste de 

norma constitucional. 

 

Art. 164. Inclui o artigo 28 no Título VI, Das Disposições Gerais e 

Transitórias da Lei Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 28. Fica ratificado o Regimento Interno da Câmara 

Municipal, no que não contrariar esta Lei Orgânica.  

§1° A Câmara Municipal designará uma comissão de cinco 

membros, dentro de sessenta dias contados da data da promulgação desta Lei 

Orgânica, para elaborar o projeto de resolução do novo Regimento Interno.  

§ 2° O projeto referido no parágrafo anterior tramitará em 

regime de urgência e será discutido e votado em dois turnos, nos trinta dias 

subsequentes à sua apresentação.  

§3° Não sendo o projeto aprovado neste prazo, a Mesa 

Diretora o promulgará.  

 

Art. 164. Inclui o artigo 29 no Título VI, Das Disposições Gerais e 

Transitórias da Lei Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 29. Esta emenda entrará em vigor após 30 (trinta) dias da 

data de sua publicação, devendo seu conteúdo atualizado e compilado ser 

repassado ao Prefeito Municipal, ao Juiz da Comarca e ao representante do 

Ministério Público em Beruri.  

 

Art. 165.  Adiciona os seguintes Capítulos, Seções e Subseções na Lei 

Orgânica do Município de Beruri, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

- Acrescenta-se ao Título II o Capítulo I, e altera sua 

nomenclatura para: Dos Direitos e Garantias Individuais e Coletivos; 

 

- Acrescenta-se ao Título II o Capítulo III, Da Questão 

Indígena, Disposições Gerais; 

 

- Acrescenta-se ao Título III o Capítulo I, Das Competências e 

a Seção I, Da competência Comum; 

 

- Altera o Capítulo II do Título III, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: Da Organização Administrativa; 

 

- Altera o Capítulo III do Título III, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: Da Competência do Município e revoga as Seções I, II, III, IV, 

V e VI; 

 

- Altera o Capítulo IV do Título III, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: Do Poder Legislativo e inclui a Subseção I à Seção I, Da 

Posse, Altera a Seção II, que passa a vigorar com a seguinte redação: Das 

Atribuições da Câmara Municipal, inclui a Subseção I à Seção II, Das atribuições 

da Mesa Diretora, inclui a Subseção II, Da Atribuição do Presidente da Câmara, 

Altera a Seção III, que passa a vigorar com a seguinte redação: Atribuição do 

Vice-Presidente da Câmara Municipal; Inclui a Subseção I à Seção III, Atribuição 

do Secretário da Câmara; Altera a Seção IV, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: Das Reuniões; Altera a Seção V, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: Das Comissões, Inclui a Seção VI, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: Do Processo Legislativo; Inclui a Subseção I à Seção VI, Da Disposição 

Geral; Inclui a Subseção II à Seção VI, Da Emenda à Lei Orgânica; ; Inclui a 

Subseção III à Seção VI, Das Leis; Inclui a Seção VII, Da Fiscalização Contábil, 

Financeira e Orçamentária; Inclui a Seção VIII, Da Remuneração dos Agentes 

Políticos; 

 

- Altera o Capítulo V do Título III, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: Do Poder Executivo; Altera a Seção II, que passa a vigorar 

com a seguinte redação: Das Atribuições do Prefeito de Beruri; Inclui a Seção III, 

Da Responsabilidade do Prefeito e Vice-Prefeito e Inclui a Subseção I, Da 

Transição Administrativa, Inclui a Seção IV, Dos Secretários Municipais; Inclui a 

Seção V, Da Procuradoria Geral da Prefeitura; 

 

- Altera o Capítulo VI do Título III, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: Da Administração Pública; Altera a Seção II, Dos Servidores 

Públicos e Inclui a Subseção I, Dos Direitos Previdenciários; 

 

- Inclui a Subseção I na Seção III do Capítulo III do Título V, 

que passa a vigorar com a seguinte redação: Dos Indígenas; Inclui a Subseção I 

na Seção IV do Capítulo III do Título V, que passa a vigorar com a seguinte 

redação: Dos Indígenas; 
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- Inclui a Subseção I na Seção I do Capítulo IV do Título V, que 

passa a vigorar com a seguinte redação: Dos Povos Indígenas, Altera a Seção 

III, que passa a vigorar com a seguinte redação: Do Desporto e Lazer; 

 

- Altera o Capítulo VIII do Título V, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: Da Preservação do Meio Ambiente, do Saneamento, dos 

Recursos Hídricos e Minerais, Inclui a Seção I, Da Preservação do Meio 

Ambiente; Inclui a Seção II, Do Saneamento; Inclui a Seção III, Dos Recursos 

Hídricos e Minerais;  

 

- Inclui termos ao Capítulo IX, que passa a vigorar com a 

seguinte redação: Da Família, da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa 

com Deficiência 

 

 

 

Plenário da Câmara Municipal Beruri, em 09 de junho de 2022. 

 

Comissão revisora 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 912, DE 6 DE JULHO DE 2022.  

 

 

ALTERA na forma específica, a Resolução 

Legislativa n. º 706, de 15 de julho de 2019, 

que “INSTITUI a Medalha de Mérito Ireyde 

Simonetti pela Defesa dos Direitos da Criança 

e do Adolescente.”  

 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS, nos termos do art. 88, caput e § 3º, incisos V e VI, 

da Resolução Legislativa nº 469, de 19 de março de 2010 - Regimento Interno 

deste Poder, faz saber aos que o presente virem que promulga a seguinte  

 

 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA: 

 

 

Art. 1.º Altera a ementa da Resolução Legislativa n.º 706, de 15 de 

julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

“INSTITUI a Medalha do Mérito Legislativo 

Estadual Ireyde Simonetti pela Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente”.  

 

 

Art. 2.º Altera o art. 2.º da Resolução Legislativa n.º 706, de 15 de 

julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação: “ 

 

Art. 2.º A Medalha do Mérito Legislativo 

Estadual Ireyde Simonetti terá as seguintes 

características inalteráveis:  

 

 

I – formato de escudo, medindo 3,5 (três e 

meio) centímetros na altura e largura, em metal banhado 

a ouro, borda vazada no centro com fio na cor azul, elo na 

parte superior para prender à fita;  

 

 

II – no anverso, serão desenhados dois ramos 

de louro circundando a efígie da professora Ireyde 

Simonetti, tendo na borda inferior a inscrição de seu 

nome; e  

 

 

III – no verso, ao alto, a inscrição 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, ao centro, a inscrição HONRA AO MÉRITO.  

 

 

Parágrafo único. A Medalha deverá ser 

usada na lapela, afixada por um grampo especial, presa 

em fita dupla na cor azul, com 2,5 cm de largura por 4 cm 

de comprimento.”  

 

 

Art. 3.º Altera o art. 3.º da Resolução Legislativa n.º 706, de 15 de 

julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

 

“Art. 3.º A Medalha do Mérito Legislativo 

Estadual Ireyde Simonetti, será acompanhada do Diploma 

confeccionado em papel luminax, no formato 31x22 cm, 

assinado pelos integrantes da Mesa Diretora e obedecerá 

aos seguintes procedimentos:  

 

 

I – conter o Brasão da Assembleia e os 

seguintes dizeres: A Assembleia Legislativa do Estado do 

Amazonas confere ao(à) Senhor(a).................................a 

Medalha do Mérito Legislativo Estadual Ireyde Simonetti, 

em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à 

sociedade amazonense na defesa da criança e do 

adolescente, conforme Resolução Legislativa n.º 705, de 

15 de julho de 2019; e  

 

 

II – ser datada com Manaus/AM, ....... de 

.......................... de 20..... e assinado pelo Presidente e 

demais membros da Mesa Diretora.”  

 

 

Art. 4.º Altera o art. 4.º da Resolução Legislativa n.º 706, de 15 de 

julho de 2019, que passa a vigorar com a seguinte redação:  

 

 

“Art. 4º Os indicados para receber a Medalha 

do Mérito Legislativo Estadual Ireyde Simonetti serão 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
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escolhidos pela Comissão de Promoção e Defesa dos 

Direitos das Crianças, Adolescentes e Jovens, sendo a 

Medalha entregue pela Mesa Diretora.”  

 

 

Art. 5.º Haverá um livro próprio para registro da concessão, onde 

constará todo o processo e ao qual corresponderá no verso do Diploma o número 

do registro respectivo, com o timbre do Poder Legislativo e as assinaturas dos 

membros da Mesa Diretora.  

 

 

Art. 6.º As despesas decorrentes da aplicação desta Resolução 

correrão à conta do orçamento da Assembleia Legislativa do Estado do 

Amazonas.  

 

 

Art. 7.º Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua 

publicação.  

 

PAÇO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

AMAZONAS, em Manaus, 6 de julho de 2022 

 
Deputado ROBERTO CIDADE 

Presidente 

 

Deputado CARLOS BESSA  

1.º Vice-Presidente 

 

 

Deputada MAYARA PINHEIRO REIS  

2.º Vice-Presidente 

 

Deputado ADJUTO AFONSO  

3.º Vice-Presidente 

 

Deputado PÉRICLES NASCIMENTO  

Secretário-Geral 

 

Deputado ÁLVARO CAMPELO  

1.º Secretário 

 

Deputado SINÉSIO CAMPOS  

2.º Secretário 

 

Deputado FAUSTO JÚNIOR  

3.º Secretário 

 

Deputado FELIPE SOUZA 

Ouvidor 

 

Deputada THEREZINHA RUIZ 

Corregedor 

 
Visto:  
WANDER MOTTA  
Diretor-Geral 

 

 

 

 

 

 
PORTARIA N.º 1180/2022/GP  

 

 

DESIGNAR o servidor, ROBERTO PAULO SAMPAIO, para exercer 

a Função de Confiança FC-3 de Secretário de Comissão Técnica, a contar de 

1º.07.2022.  

 

 

PORTARIA N.º 1183/2022/GP  

 

 

DESIGNAR o Servidor JOSÉ FREIRE DE SOUZA LOBO, matrícula 

nº 435, para Fiscal Titular, responsável pelo acompanhamento, fiscalização da 

execução e pela liquidação de despesas do da Ata de Registro de Preços nº 

03/2022, da Empresa MARLI DA CRUZ GARCIA - EPP.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1200/2022/GP  

 

 

CONCEDER ao servidor, RAFAEL TAVEIRA MARQUES, matrícula 

nº. 13214, Agente Legislativo, referência 06, deste Poder, a Progressão funcional 

de uma referência e do adicional por titulação acadêmica no percentual de 20% 

(vinte por cento) sobre o vencimento básico, por ter concluído o Curso de Pós-

Graduação Latu Sensu em Direito Eleitoral, pela Universidade Federal do 

Amazonas - UFAM, passando para referência 07 da respectiva carreira, com 

amparo nos artigos 16 e 24, II da Lei nº 3.013/2005, alterada pela Lei Promulgada 

nº 171 de 11.09.2013, a contar de 21 de junho de 2022.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1201/2022/GP  

 

 

CONCEDER à servidora, ELIANE SARKIS SOBRINHO, Agente 

Legislativo, Nível Médio, Referência 15, deste Poder, o pagamento do Abono de 

Permanência, por ter cumprido as exigências para aposentadoria voluntária, 

tendo optado por permanecer em atividade, em razão do cumprimento dos 

requisitos para aposentadoria voluntária, prevista no artigo 3º da EC nº 47/05, 

hipótese amplamente aceita como justificadora da concessão do benefício, 

conforme entendimento jurisprudencial, Acórdão TCU nº 1482/2012 e Nota 

informativa 412/2013/CGNOR/DENOP/SEGEP/MP, a partir de 20 de janeiro de 

2022 

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1184/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem à servidora, ÉRIKA LUCIANA SIMÕES 

MARQUES VIÉDES, RPD n.º 511/2022 e processo digital n.º 

2022.10000.00000.0.001713, para o município de Borba/AM.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1185/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem ao servidor, MARCO ANTÔNIO DUTRA DE 

MAGALHÃES, RPD n.º 512/2022 e processo digital n.º 

2022.10000.00000.0.001714, para o município de Borba/AM.  

 

 

PORTARIAS 
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PORTARIA N.º 1186/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem ao Excelentíssimo Senhor Deputado, ADJUTO 

RODRIGUES AFONSO, RPD n.º 513/2022 e processo digital n.º 

2022.10000.00000.0.001716, para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, no percurso 

MANAUS/RIO DE JANEIRO/MANAUS.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1188/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem ao Excelentíssimo Senhor Deputado, 

BELARMINO LINS DE ALBUQUERQUE, RPD n.º 514/2022 e processo digital 

n.º 2022.10000.00000.0.001720, para o município de Tonantins/AM.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1189/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem ao Excelentíssimo Senhor Deputado, LUIS 

FELIPE SILVA DE SOUZA, RPD n.º 515/2022 e processo digital n.º 

2022.10000.00000.0.001726, para o município de Parintins/AM, no percurso 

PARINTINS/MANAUS.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1190/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem ao servidor, ORLANDO MUNIZ DA SILVA, RPD 

n.º 516/2022 e processo digital n.º 2022.10000.00000.0.001729, para o município 

de Parintins/AM, no percurso PARINTINS/MANAUS. 

 

  

 

 

PORTARIA N.º 1191/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem à servidora, NATASHA LYSSA BENTES 

MUÑOZ, RPD n.º 517/2022 e processo digital n.º 2022.10000.00000.0.001727, 

para o município de Parintins/AM, no percurso PARINTINS/MANAUS.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1195/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem ao servidor, RAIMUNDO JOSÉ PEREIRA 

NETO, RPD n.º 521/2022 e processo digital n.º 2022.10000.00000.0.001734, 

para o município de Tefé/AM, no percurso MANAUS/TEFÉ/MANAUS.  

 

 

PORTARIA N.º 1198/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem à Excelentíssima Senhora Deputada, MAYARA 

MONIQUE FIGUEIREDO PINHEIRO REIS, RPD n.º 524/2022 e processo digital 

n.º 2022.10000.00000.0.001736, para os municípios de Codajás e Anori/AM.  

 

 

 

PORTARIA N.º 1203/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem à Servidora, GEANNE DE OLIVEIRA 

VALENTE, RPD Nº 528/2022-DG e Processo Digital nº 

2022.10000.00000.0.001745, para a Cidade de Porto Alegre, no percurso 

MANAUS/PORTO ALEGRE/MANAUS.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1204/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem ao Servidor, PAULO CÉZAR ALVES, RPD Nº 

527/2022-DG e Processo Digital nº 2022.10000.00000.0.001747, para a Cidade 

de São Paulo, no percurso MANAUS/SÃO PAULO/MANAUS.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1205/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem ao Servidor, JARDEL SALDANHA CUNHA, 

RPD Nº 529/2022-DG e Processo Digital nº 2022.10000.00000.0.001750, para o 

Município de Tabatinga, no percurso MANAUS/TABATINGA/MANAUS.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1206/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem à Servidora, MARILENE ANDRADE MACIEL, 

RPD Nº 530/2022-DG e Processo Digital nº 2022.10000.00000.0.001751, para a 

Cidade de Porto Alegre, no percurso MANAUS/PORTO ALEGRE/MANAUS.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1207/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem à Servidora, ADRIANA CUNHA PIMENTEL, 

RPD Nº 531/2022-DG e Processo Digital nº 2022.10000.00000.0.001752, para a 

Cidade de Porto Alegre, no percurso MANAUS/PORTO ALEGRE/MANAUS.  
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PORTARIA N.º 1208/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem ao Excelentíssimo Senhor Deputado, FAUSTO 

VIEIRA DOS SANTOS JÚNIOR, RPD Nº 525/2022-DG e Processo Digital nº 

2022.10000.00000.0.001743, para o Município de Tabatinga, no percurso 

MANAUS/TABATINGA/MANAUS.  

 

 

 

 

PORTARIA N.º 1209/2022/GP  

 

 

AUTORIZAR viagem ao Servidor, WERBETY RODRIGUES 

BARROS, RPD Nº 526/2022-DG e Processo Digital nº 

2022.10000.00000.0.001744, para o Município de Tabatinga, no percurso 

MANAUS/TABATINGA/MANAUS. 

 

 

Deputado ROBERTO MAIA CIDADE FILHO 

Presidente 

 

 

WANDER ARAÚJO MOTTA 

Diretor Geral 
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