
 1

LEI ORGÂNICA N.º 001/93 
 

Súmula - Institui a Lei Orgânica do Município 
de São Manoel do Paraná, Estado do Paraná. 
 

A Câmara Municipal de São Manoel do Paraná, Estado do Paraná institui e eu, Geni 
Aparecida Darmin de Vicente, Presidente promulgo a seguinte. 

LEI ORGÂNICA  
CAPÍTULO I 

DAS DISPOSICÕES PRELIMINARES 
  Art. 1º - O Município de São Manoel do Paraná, parte integrante do 
Estado do Paraná, Pessoa  Jurídica de direito público interno em gozo de autonomia 
nos termos assegurados pela Constituição  Federal, reger-se-á pela presente Lei 
Orgânica. 
 Art. 2º - O Governo Municipal é exercido pelo Prefeito e pela Câmara 
Municipal, independentes e harmônicos entre si. 
 Art. 3º - A eleição do Prefeito e dos Vereadores para o mandato de quatro 
anos realizar-se-á em pleito direto, na mesma data estabelecida em todo País. 
  Parágrafo Único -  A posse do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores dar-
se-á no dia 1º  de Janeiro do ano subsequente ao da eleição. 

CAPÍTULO II 
DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

 Art. 4º - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no dia 1º  de janeiro do 
ano subsequente à  eleição, em sessão solene da Câmara Municipal. 
 § 1º - Ao prestar compromisso e ao deixar o cargo o Prefeito e o Vice-
Prefeito, apresentarão declaração de todos os seus bens à Câmara Municipal de 
São Manoel do Paraná. 
           § 2 O Prefeito Municipal prestará o seguinte compromisso: “Prometo 
defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a 
Constituição do Estado do Paraná e a Lei Orgânica do Município de são 
Manoel do Paraná, observar as Leis, promover o bem-estar geral do povo do 
Município e, desempenhar, com lealdade e Patriotismo, as funções do meu 
cargo”. 
 Art. 5º - É mantida a integridade do Município de São Manoel do Paraná  que 
só poderá ser alterada através da Lei Estadual e mediante a aprovação da 
população interessada em plebiscito prévio conforme determina o artigo l9, seus 
parágrafos e alíneas, da Constituição Estadual. 
 Art. 6º - São símbolos do Município de São Manoel do Paraná, além dos 
nacionais e estaduais, o brasão, a bandeira e o Hino Municipal, representativos de 
sua cultura e história. 
 Art. 7º - A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á 
simultaneamente nos termos estabelecidos no artigo 29, inciso I e II, da Constituição 
Federal. 
 Parágrafo Único - A eleição do Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele 
registrado. 
 Art. 8º - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse perante a Câmara 
Municipal jurando manter preservar e cumprir as Constituições da União e do 
Estado, observando as Leis, obrigando-se a promover o bem-estar do povo e a 
integridade e independência do Brasil. 
 Parágrafo Único - Se decorridos 10 (dez) dias da data da posse o Prefeito ou 
Vice-Prefeito, salvo por força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado 
vago. 
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 Art. 9º - O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito no impedimento, sucedendo-o 
em caso de vaga. 
 § Único - Cabe ao Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem 
conferidas por Lei complementar, auxiliar o Prefeito sempre que por ele convocado 
para missões especiais. 
 Art. 9º - O Vice-Prefeito substituirá o Prefeito no seu  impedimento, 
sucedendo-o em caso de vaga. 
 § 1º - O Vice-Prefeito, além de outras funções que lhe forem atribuídas em 
Lei Complementar, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele convocado para missões 
especiais. 
 § 2º - A investidura do Vice-Prefeito em Secretaria Municipal não impedirá as 
funções previstas no parágrafo anterior, devendo optar pelo subsídio de um ou outro 
cargo. 
 § 3º - Aplicam-se ao Vice-Prefeito as disposições do inciso II do Artigo 38 da 
Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 
30/07/2013) 
 Art. 10 - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito; ou vacância 
dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Prefeitura, 
o Presidente e Vice-Presidente da Câmara Municipal. 
 Parágrafo Único - Em caso do Presidente e do Vice-Presidente da Câmara de 
Vereadores estarem impossibilitados de assumir o cargo vago, eleger-se-á, 
imediatamente, dentre os Vereadores, o Prefeito. 
 Art. 10 – Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou vacância 
dos respectivos cargos, será chamado ai exercício do cargo de Prefeito o Presidente 
da Câmara Municipal.  
 Parágrafo Único: O Presidente da Câmara Municipal, investido no cargo de 
Prefeito, fica automaticamente afastado de suas funções legislativas. (Redação 
dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 Art. 11 - Vagando os cargos do Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição 90 
(noventa) dias depois de aberta a última vaga. 
 § 1º - Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos de mandato, a eleição 
para ambos os cargos será feita trinta dias depois de aberta a última vaga, pela 
Câmara Municipal, na forma da lei. 
 § 2º - Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos 
antecessores. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 Art.12 - É vedada a reeleição do Prefeito para o período sucessivo, iniciado o 
mandato a 1º  de Janeiro do ano subsequente ao da eleição. 
 Art. 12 - O Prefeito e quem o houver sucedido ou substituído  no curso do 
mandato poderá ser reeleito para um único período subsequente. (Redação dada 
pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 Art. 13 - A idade mínima dos candidatos a Prefeito e Vice-Prefeito é de 21 
(vinte e um) anos. 
 § 1º - Para concorrer a outro cargo eletivo, o Prefeito deve renunciar ao 
mandato até 6 (seis) meses antes do pleito eleitoral. 
 § 2º - Perderá o mandato o Prefeito que assumir outro cargo ou função na 
administração pública direta ou indireta, ressalvada a posse em virtude de concurso 
público. 
 § 3º - Eleito Prefeito, o servidor público será afastado do cargo, emprego ou 
função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. 
 Art. 14 - São inelegíveis, no Município, os candidatos que se enquadrarem no 
disposto do Artigo 14, seus incisos e parágrafos, da Constituição Federal. 

CAPÍTULO III 
DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 
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Art. 15 - O Poder Legislativo Municipal é exercido pela Câmara Municipal, 
composta de 9 (nove) Vereadores, em observância aos limites estabelecidos pelo 
Art. 29, da Constituição Federal, e art. 16 da Constituição Estadual. 
 § 1º - Os Vereadores serão eleitos em pleito direto. 
 § 2º - A idade mínima dos candidatos a Vereador é de dezoito anos. 
 Art. 16 - No primeiro ano de cada Legislatura, no dia 1º de Janeiro, em 
Sessão solene de instalação independente do número, sob a Presidência do 
Vereador mais votado dentre os presentes, os Vereadores prestarão compromisso e 
tomarão posse. 
 Art.17 - O Presidente prestará o seguinte compromisso: “Prometo cumprir a 
Constituição da República do Brasil, a Constituição do Estado do Paraná, e a 
Lei Orgânica do Município de São Manoel do Paraná, observar as Leis, 
desempenhar, com lealdade, o mandato que me foi conferido, e trabalhar pelo 
Progresso do Município de São Manoel do Paraná e pelo bem estar do seu 
povo”. E em seguida o secretário designado para este fim fará a chamada de cada 
Vereador, que declarará: “Assim o Prometo”. 
 § 1º - O Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo 
deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias; salvo por motivo justo e aceito pela 
Câmara Municipal. 
  § 2º - No ato da posse, os Vereadores deverão desincompatibilizar-se, 
conforme estabelece o artigo 30 e suas alíneas desta Lei. 
 Art. 18 - Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no 
exercício do mandato e na circunscrição do Município. 
 Art. 19 - No dia imediato à Sessão de instalação, os Vereadores reunir-se-ão, 
sob a presidência do mais idoso dentre os eleitos e, presente a maioria absoluta de 
seus membros, elegerão os componentes da mesa, por escrutínio secreto e maioria 
absoluta de votos, considerando-se automaticamente empossados os eleitos. 
 Parágrafo Único - A eleição da Mesa será realizada conforme dispuser o 
Regimento Interno, exigida a maioria absoluta de votos para a eleição dos 
candidatos. 
 Art. 20 - A Mesa será composta de um Presidente, um Vice-Presidente, um 1º 
secretário e um 2º secretário. 
 Parágrafo Único - No impedimento e ausência do Presidente e Vice-
Presidente, assumirá o cargo o 1º Secretário e na ausência deste, o 2º Secretário. 
 Art. 21 - O mandato da Mesa será de dois anos, vedada a recondução para o 
mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. 
 Art. 21 – O mandato da Mesa será de dois anos, permitida a reeleição de 
qualquer de seus membros para o mesmo cargo. (Redação dada pela Emenda a 
Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 Art. 22 - Independentemente de convocação as Sessões Legislativas terão os 
seguintes períodos: 

a)  - de 15 (quinze) de fevereiro a 30 (trinta) de junho; 
b)  - 1º (primeiro) de agosto a 15 (quinze) de dezembro. 
Parágrafo Único - Os períodos de 1º (primeiro) a 31 (trinta e um) de julho e 16 
(dezesseis) de dezembro a 14 (quatorze)de fevereiro serão de recesso 
Legislativo. 

CAPÍTULO IV 
DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL 

 Art. 23 - Compete à Mesa da Câmara Municipal, dentre outras atribuições: 
 I   - propor projetos de Resolução, criando ou extinguindo cargos dos serviços 
da Câmara Municipal e fixando os respectivos vencimentos; 
 I – propor projetos de Resolução, criando ou extinguindo cargos dos serviços 
da Câmara Municipal, bem como Projetos de Lei para a correspondente 
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remuneração, ou alteração, conforme determina o inciso X do artigo 37 da 
Constituição Federal; (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 
02/08/2013). 
 II  - propor projetos de Lei, dispondo sobre a abertura de créditos 
suplementares ou especiais, através de anulação parcial ou total da dotação 
orçamentária da Câmara Municipal; 
 III - suplementar por Resolução, as dotações do Orçamento da Câmara 
Municipal, observando o limite da autorização da Lei Orçamentária, desde que os 
recursos para a sua cobertura sejam provenientes da anulação de sua dotação ou 
da reserva de contingência; 
 IV  - elaborar e expedir, mediante Resolução a discriminação analítica das 
dotações, orçamentárias da Câmara Municipal, bem como alterá-las quando 
necessário. 
 V    - devolver à Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara Municipal no 
final do exercício. 
 VI  - enviar ao Prefeito Municipal, até o dia 1º de março do  ano subsequente 
as contas do exercício anterior; 

VII  - elaborar e enviar, até o dia 1º de agosto de cada ano corrente, a 
proposta orçamentária da  Câmara Municipal a ser incluída na Lei Orçamentária do 
Município, para o ano seguinte; 
 VIII - propor projetos de Decreto Legislativo e de Resolução. 
 Art. 24 - Compete ao Presidente da Câmara Municipal dentre outras 
atribuições; 
 I   - representar a Câmara Municipal em juízo ou fora dele; 
 II  - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos da Câmara Municipal; 
 III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno da Câmara Municipal; 
 IV - promulgar as Leis não sancionadas ou não promulgadas pelo Prefeito 
Municipal; 
 V  - baixar as Resoluções e os Decretos Legislativos aprovados pela Câmara 
Municipal; 
 VI - fazer publicar, dentro do prazo de 15 (quinze) dias os atos, as 
Resoluções, os Decretos Legislativos e as Leis por ele promulgadas; 

VII- declarar extinto o mandato de Vereadores, nos casos previstos em Lei; 
VIII- requisitar as dotações Orçamentárias da Câmara Municipal; 

 IX  - apresentar ao plenário até o dia 20 (vinte) de cada mês subsequente os 
balancetes do mês anterior; 
 X   - representar sobre inconstitucionalidade de Lei ou Ato Municipal; 
 XI  - solicitar e encaminhar pedidos de intervenção no Município, nos casos 
previstos pela Constituição Federal; 
 XII - elaborar o Regimento Interno que deverá ser aprovado pela maioria de 
seus membros; 

XIII- nomear os funcionários da sua secretaria, elaborando o respectivo 
regimento; 

XIV- elaborar as Leis, respeitada no que couber a iniciativa do Executivo 
Municipal; 

XV - decidir, por maioria absoluta, sobre os vetos do Prefeito; 
XVI- zelar pelo fiel cumprimento das Leis internas; 
XVII- propor medidas que complementem as Leis Federais e Estaduais 

conforme item ÏI” do artigo 30 (trinta) da Constituição Federal, especialmente no que 
diz respeito: 

a)  - ao cuidado com a saúde, a assistência pública, a proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiências; 
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b)  - à proteção dos documentos, e outros bens de valor histórico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis do Município; 

c)  - à abertura de meios de acesso à cultura, à educação e à ciência; 
d)  -à proteção ao meio ambiente e o combate à poluição; 
e)  - ao incentivo à indústria e ao comércio; 
f)  -à criação de distritos industriais, se necessário; 
g)  -ao fomento da produção agropecuária e organização do abastecimento 

alimentar; 
h)  - à promoção de programas de construção de moradias, melhorando as 

condições habitacionais e de saneamento básico. 
i)  - ao combate às causas da pobreza e aos fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 
j)  - ao registro, acompanhamento e fiscalização das concessões de pesquisa 

e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, se houver essa 
atividade no Município. 

k)  - ao abastecimento e implantação política de educação para a segurança 
do trânsito; 

l)  -à cooperação com a União e o Estado, tendo em vista o equilíbrio do 
desenvolvimento e do bem-estar social; 

XVIII -  Nos casos de vacância ou licença do Vereador, o Presidente da 
Câmara Municipal convocará imediatamente o suplente. 
 § 1º -  O suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 5 (cinco) dias, 
salvo por motivo justo e aceito pela Câmara Municipal na forma que dispuser o 
Regimento Interno. 
 § 2º - Não se  procederá à convocação de suplente nos casos de licenças 
inferiores a 30 (trinta) dias. 

XIX- dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito; 
XX - conceder licenças ao Prefeito e aos Vereadores; 
XXI- autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município por mais de 10 (dez) 

dias; 
XXII- criar comissão de inquérito sobre fato determinado e referente à 

Administração Pública Municipal; 
XXIII- solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos relativos à 

Administração. 
XXIV- apreciar os vetos do Prefeito; 
XXV- conceder honrarias a pessoas que, reconhecidamente, tenham 

prestado serviços relevantes ao Município; 
XXVI- julgar as contas do Prefeito, e da Mesa da Câmara Municipal na forma 

da Lei. 
XXVII- convocar o Prefeito, ou os Secretários, ou os Assessores para prestar 

esclarecimentos sobre assunto de suas competências; 
XXVIII- aprovar no prazo máximo de 30 (trinta) dias, os projetos relativos a 

contratos e convênios nos quais o Município seja parte e que envolvam interesses 
Municipais; 

XXIX- processar os Vereadores, conforme dispuser a Lei; 
XXX- declarar a perda ou suspensão do mandato do Prefeito e dos 

Vereadores, na forma dos Artigos 15 e 37, § 4º, da Constituição Federal. 
XXXI- fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da 

Administração indireta. 
Art. 25 - Compete a Câmara deliberar, com a sanção do Prefeito, sobre todas as 
matérias da competência do Município, especialmente: 

I   - Plano Plurianual, Orçamentos Anuais e Diretrizes Orçamentárias; ··. 
II  - Abertura de créditos especiais, suplementares e extra-orçamentários; 
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III - Concessão de isenção de Impostos Municipais; 
IV - Autorização de operações de crédito e empréstimos internos para o 

Município, observada a Legislação Estadual e Federal; 
V   - autorização de permissão e concessão de serviços Públicos de interesse 

local a terceiros; 
VI  - Aquisição permuta ou alienação, a qualquer título de bens Municipais na 

forma da Lei. 
CAPÍTULO V 

DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 
Art. 26 - A Remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores será 

fixada 30 (trinta) dias antes das eleições Municipais, pela Câmara Municipal no 
último ano da Legislatura seguinte, observando o disposto na Constituição Federal. 
 Art. 26 – Os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Chefe de Gabinete, 
Secretários Municipais e dos Vereadores, serão fixados até 30 (trinta) dias antes 
das eleições municipais, pela Câmara Municipal, no último ano da Legislatura, para 
a seguinte, observando-se o disposto na Constituição Federal. (Redação dada pela 
Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 Art. 27 - A Remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito e dos Vereadores será 
fixada, determinando-se o valor em moeda corrente do País vedada qualquer 
vinculação. 
 § 1º - A Remuneração de que trata este artigo será atualizada pelo índice de 
inflação, com a periodicidade estabelecida no Decreto Legislativo e na Resolução 
Fixada. 
 Art. 27 - Os Subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Chefe de Gabinete, 
Secretários Municipais e dos Vereadores, serão fixados em moeda corrente do País, 
vedada qualquer vinculação. 
 § 1º - Os subsídios de que trata este artigo serão atualizados pelo índice de 
inflação, com a periodicidade estabelecida na Lei que os fixarem. (Redação dada 
pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 § 2º -  A Remuneração do Prefeito será composta de Subsídios e Verba de 
Representação. 
 § 3º - A Verba de Representação do Prefeito Municipal não poderá exceder a 
dois terços de seus Subsídios. 
 § 4º - A Verba de Representação do Vice-Prefeito não poderá exceder a dois 
terços da que for fixada para o Prefeito Municipal.   

§ 5º - A Remuneração dos Vereadores será dividida em parte fixa e parte 
variável, vedados acréscimos a qualquer título. 
 § 6º  - A Verba de Representação do Presidente da Câmara que integra a 
Remuneração, não poderá exceder à metade da que for fixada para o Prefeito 
Municipal. (Revogados pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 30/07/2013) 
 Art. 28 - A não fixação da Remuneração do Prefeito Municipal, do Vice-
Prefeito e dos Vereadores, até a data prevista nesta Lei Orgânica, implicará a 
suspensão do pagamento da Remuneração dos Vereadores pelo restante do 
mandato. 
 Parágrafo Único -  No caso de não fixação, prevalecerá à remuneração do 
mês de dezembro do último ano da Legislatura, sendo este valor atualizado 
monetariamente pelo índice oficial da inflação. 
 Art. 28 – A não fixação dos Subsídios de tratam o artigo 26, até a data 
prevista, implicará a suspensão do pagamento dos subsídios dos Vereadores pelo 
restante do mandato. 
 Parágrafo Único: No caso de não fixação, prevalecerá o subsídio do mês de 
dezembro do último ano da Legislatura, sendo este valor atualizado monetariamente 
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pelo índice oficial da inflação. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 
02/08/2013) 
 Art. 29 - A Lei fixará critérios de indenização de despesas de viagem do 
Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores. 
 Parágrafo Único - A indenização de que trata este artigo não será 
considerada como remuneração.  

CAPÍTULO  VI 
DAS PROIBIÇÕES DOS VEREADORES 

Art. 30 - Os Vereadores não poderão: 
a) - celebrar ou manter contrato com o Município, autarquias de economia 

mista, empresas públicas, fundações e empresas concessionárias de serviços 
públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes; 

b) - receber remuneração das entidades mencionadas na alínea anterior, 
salvo nos casos previstos na Constituição Federal; 

c) - ser proprietário ou diretor de empresa que goze de favor decorrente do 
contrato celebrado com o Município; 

d) - ocupar cargo, função ou emprego de que seja demissível “ad nutum” nos  
órgãos da administração direta e indireta do Município, salvo o de Secretário 
Municipal ou equivalente; 

d) – ocupar cargo, função ou emprego de que seja demissível ‘ad nutum’ nos 
órgãos da administração direta e indireta do Município, salvo o de Secretário 
Municipal, devendo para tanto se licenciar de sua função Legislativa. (Redação 
dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 

e) - exercer outro mandato eletivo; 
f) - pleitear interesses privados perante a Administração Municipal na 

qualidade de advogado ou procurador; 
g) - patrocinar causa em que seja interessado qualquer das entidades 

mencionadas na alínea “c” deste artigo. 
 Parágrafo Único - A infringência de qualquer dos dispositivos deste artigo 
importa na perda do mandato, na forma da “Lei Federal”. 
 Art. 31 - O Vereador deverá ter residência fixa no Município. 
 Art. 32 - O Vereador poderá renunciar ao seu mandato, mediante Ofício 
autenticado e dirigido ao Presidente da Câmara Municipal em exercício. 
 Art. 33 - O Vereador poderá licenciar-se, sem perda de mandato: 
 I   - por doença, devidamente comprovada; 
 II  - para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de 
interesse do Município; 
 III - para tratar de interesses particulares, sem remuneração, desde que, 
neste  caso, o afastamento não ultrapasse 120 (cento e vinte) dias; 
 IV - para exercer o cargo de Secretário Municipal ou equivalente quando não 
houver compatibilidade de horário. 

 IV – para exercer o cargo de Secretário Municipal. (Redação dada pela 
Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 § 1º- Para fins de Remuneração, considerar-se-á como em exercício o 
Vereador licenciado nos termos dos incisos I e II. 
 § 2º- No caso do inciso “IV” , o Vereador licenciado comunicará previamente 
à Câmara Municipal a data em que reassumirá seu mandato. (Revogado pela 
Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 §  3º -  Em qualquer dos casos cessado o motivo da licença o Vereador 
poderá reassumir o exercício do seu mandato tão logo o deseje. 
 Art. 34 - A suspensão e a perda de mandato do Vereador dar-se-ão nos 
casos previstos nos artigos 15 e 37, § 4º da Constituição Federal, sem prejuízo da 
ação penal cabível. 
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CAPÍTULO VII 
DAS ATRIBUIÇÕES DOS VEREADORES 

 Art.35 - Antes da posse e ao término do mandato, os Vereadores deverão 
apresentar declaração dos seus bens, as quais deverão ficar arquivadas na Câmara 
Municipal, constando das respectivas atas o seu resumo. 
 Art. 36 - As Comissões Permanentes da Câmara Municipal serão eleitas no 
dia imediato à eleição da Mesa, pelo prazo de dois anos vedada à reeleição.  

Art. 37   - As Comissões Temporárias serão constituídas na forma e com as 
atribuições previstas no Regimento Interno e no ato que resultar a sua criação. 
 § 1º - As Comissões de Inquéritos serão criadas mediante requerimento da 
maioria absoluta dos membros da Câmara, versarão sobre fatos determinados e 
precisos, e terão prazos de duração limitados, após o qual, serão dissolvidas, salvo 
se prorrogados por voto da maioria absoluta da Câmara Municipal, por igual 
período. 
 § 2º -As Comissões de Inquéritos terão poderes de investigação próprias, 
previsto no Regime Interno, sendo suas conclusões encaminhadas ao Ministério 
Público para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos indicados, se for 
o caso. 
 Art. 38 - Na composição da Mesa e das Comissões assegurar-se-à, tanto 
quanto possível, a representação proporcional dos Partidos Políticos. 
 Art. 39 - As Sessões Legislativas só serão realizadas no recinto próprio da 
Câmara Municipal, salvo por motivo de força maior devidamente caracterizado. 
 Art. 40 - Dependerá do voto favorável de dois terços dos membros da 
Câmara Municipal à aprovação de Leis concernentes a: 
 I     - alienação de bens imóveis; 
 II   - concessão de honrarias; 
 III  - concessão de moratória, privilégios e remissão de dívida; 
 IV  - realizações de sessões secretas; 
 V   - rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas; 
 VI  - destituição de componentes da Mesa; 
         VII - representação contra o Prefeito; 

VIII.- alteração desta Lei Orgânica, conforme artigo 92 desta Lei. 
 Art. 41 - Dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da 
Câmara Municipal a aprovação das Leis complementares consequentes a: 
 I   - Código Tributário Municipal; 
 II  - denominação de ruas e logradouros públicos; 
 III - rejeição de veto do Prefeito; 
 IV - Código de Obras, Loteamento e Zoneamento; 
 V  - Código de Posturas; 
 VI - Lei que institui o Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais; 

VII - Lei que institui a guarda e vigilância Municipal; 
VIII - criação de cargos no Serviço Público Municipal; 
IX - aumento de vencimentos dos Servidores Municipais, acima dos índices 

concedidos pelo Governo Federal;  
X   - Regimento Interno da Câmara Municipal. (Revogado pela Emenda a 

Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 § 1º - A aprovação das matérias não constantes nos itens deste artigo, 
dependerá do voto favorável da maioria simples dos Vereadores presentes à 
Sessão. 

§ 2º - As votações se farão como determinar o Regimento Interno. 
§ 3º - O  Voto será secreto nas seguintes situações: 
I    - na eleição da Mesa Executiva; 
II - nas deliberações relativas à prestação de contas do Município; 
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III  - nas deliberações de veto; 
IV  - nas deliberações sobre perda de mandato de Vereadores. 
§ 4º - Estará impedido de votar o Vereador que tiver sobre a matéria interesse 

particular seu, de seu cônjuge, de parentes de até terceiro grau consanguíneo ou 
afim. 

§ 5º - Será nula a votação que não for processada nos termos desta Lei. 
 Art. 41 A – Dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros da 

Câmara Municipal a aprovação e modificação da Resolução que cria o seu 
Regimento Interno. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 
02/08/2013) 

CAPÍTULO VIII 
DO PROCESSO LEGISLATIVO 

Art. 42 - O processo Legislativo compreende a elaboração: 
I   - de Leis Ordinárias, estabelecendo normas Legislativas gerais aprovadas 

pela Câmara Municipal e Sancionadas pelo Prefeito; 
II  - Decretos Legislativos, editados pela Presidência da Câmara, para prover 

sobre matéria político - administrativa, com efeitos externos ao Poder Legislativo; 
III   - Resolução para regular matéria administrativa interna na própria Câmara 

Municipal. 
Art. 43 - A iniciativa de Projetos de Lei cabe: 
I   - Ao Prefeito Municipal; 
II  - Aos Vereadores; 
III - Á Mesa da Câmara Municipal. 

CAPÍTULO IX 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO MUNICIPAL 

Art. 44 - Compete privativamente ao Prefeito: 
 I   - a iniciativa de Leis que disponham sobre: 

a) - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta 
e indireta do Poder Executivo, ou aumento de sua remuneração; 

b) - o regime jurídico e provimento, de cargos dos servidores do Poder 
Executivo; 

c) - a criação, estruturação e atribuições dos Departamentos, Órgãos, 
Serviços e Divisões da administração pública Municipal; 

d) – plano plurianual, créditos adicionais, diretrizes orçamentárias e 
orçamento anual. (Acrescentado pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 
02/08/2013) 

II  - Prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 (quinze) dias, as informações 
solicitadas; 

III - Comparecer à Câmara Municipal por sua própria iniciativa; 
 IV - Remeter à Câmara Municipal até o dia 15 (quinze) de cada mês 
subsequente, os valores solicitados; 
 V  - remeter à Câmara Municipal até o dia 15 (quinze) de cada mês 
subsequente o balancete financeiro, de cada ano, relatório sobre a situação Geral 
da Administração; 
 Art. 45 - Não serão admitidas emendas que aumentam a despesa nos 
projetos de Lei de iniciativa exclusiva do Prefeito, nem nos Projetos de Resolução 
que versem sobre a organização dos Serviços administrativos da Câmara Municipal; 
 Art. 46 - Quando o Prefeito Municipal julgar que há urgência na aprovação de 
Projeto de Lei, solicitará que a apreciação pela Câmara Municipal seja feita no 
máximo dentro de 30 (trinta) dias. 
 § 1º - A fixação do prazo de urgência será expressa e poderá ser feita depois 
da remessa do Projeto de Lei, considerando-se a data do recebimento do pedido 
como termo inicial. 
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 § 2º - Esgotado esse prazo, o Projeto de Lei será incluído obrigatoriamente 
na ordem do dia, suspendendo-se a deliberação do mesmo. 
 § 3º - Os prazos não fluem nos períodos de recesso da Câmara Municipal e 
não se interrompem no período de Sessões Legislativas extraordinárias. 
 Art. 47 - O Projeto de Lei que receber parecer contrário de todas as 
comissões permanentes competentes será considerado prejudicado implicando no 
seu arquivamento. 
 Art. 48 - A matéria de Projeto de Lei, rejeitado ou prejudicado somente 
poderá constituir objeto de novo Projeto de Lei, na mesma sessão Legislativa, 
mediante proposta da maioria dos membros da Câmara Municipal. 
 Art. 49 - Aprovado o Projeto de Lei na forma regimental, o Presidente da 
Câmara Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o enviará ao Prefeito para 
sanção. 
 § 1º - Se o Prefeito julgar o Projeto de Lei, no todo ou em parte, 
inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou 
parcialmente, dentro de 15 (quinze) dias úteis contados da data que o receber, 
comunicando ao Presidente da Câmara Municipal dentro de 48 (quarenta e oito) 
horas, as razões do veto. 
 § 2º - O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigos, de 
parágrafos, de incisos ou de alíneas. 
 § 3º - Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o silêncio do Prefeito 
Municipal implicará em sanção. 
 § 4º - Comunicado o veto, a Câmara Municipal deverá apreciá-lo com o 
devido parecer, dentro de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento, em 
discussão única e votação secreta, mantendo-se o veto quando não obtiver o voto 
contrário da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. 
 § 5º - Rejeitado o veto, o Projeto de Lei retornará ao Prefeito Municipal que 
terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para promulgá-lo. 
 § 6º - Quando se tratar de rejeição de veto parcial, a Lei promulgada tomará o 
mesmo número original. 
 Art. 50 - As Resoluções e Decretos Legislativos serão discutidos e aprovados 
como dispuser o Regimento Interno da Câmara. 
 Art. 51 - O Prefeito Municipal gozará férias anuais se assim o desejar, de 30 
(trinta) dias, sem prejuízo de seus vencimentos, ficando a seu critério a época para 
usufruir do descanso. 
 Parágrafo Único - Assume o Cargo no caso do “caput” deste artigo o  Vice-
Prefeito Municipal. 

CAPÍTULO X 
DAS PROIBIÇÕES DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

 Art. 52 - Assim como os Vereadores, o Prefeito e o Vice-Prefeito, ficam 
proibidos desde a posse sob pena de perda de mandato de: 
 I   - firmar e manter contrato com o Município ou com suas autarquias, 
empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações ou empresas 
concessionárias de serviços públicos Municipais salvo quando o contrato obedecer a 
cláusulas uniformes; 

 I – firmar e manter contrato com o Município ou com suas autarquias, 
empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações ou empresas 
concessionárias de serviços públicos municipais. (Redação dada pela Emenda a 
Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 II   - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os 
de que seja demissível  “ad nutum” na Administração pública direta ou indireta, 
ressalvada a posse em virtude de Concurso Público, aplicando-se, nesta hipótese, o 
disposto do Art. 38 da Constituição Federal; 
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 III  - Ser titular de mais de um mandato eletivo; 
 IV  - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades 
mencionadas no inciso “I” deste artigo;  
 V    - ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que gozem de favor 
decorrente de contrato celebrado com o Município ou nela exercer função 
remunerada; 
 VI   - Fixar residência fora do Município. 

CAPÍTULO XI 
DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL 

 Art. 53 - A fiscalização do Município será exercida pela Câmara Municipal, 
mediante controle e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 
Municipal obedecendo aos seguintes preceitos: 
 I   - O controle pela Câmara Municipal poderá efetuar-se com o auxílio do 
Tribunal de Contas do Estado; 
 II  - O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as Contas anuais 
do Prefeito Municipal, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos 
membros da Câmara Municipal; 
 III - As Contas do Município ficarão durante 60 (sessenta) dias, anualmente, à 
disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, podendo ser 
questionada sua legitimidade, nos termos da Lei. 

CAPÍTULO XII 
DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO 

Art. 54 - Compete ao Município de São Manoel do Paraná: 
 I   - legislar sobre assuntos de interesse local; 
 II - suplementar a legislação Federal e Estadual, no que couber; 
 III - instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar suas 
rendas, com a obrigatoriedade de prestar e publicar balancetes nos prazos fixados 
em Lei; 
 IV  - manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado do 
Paraná, programas de Educação pré-escolar e de ensino fundamental, conforme 
artigos 211 e 212 da Constituição Federal; 
 V   - promover, no que couber, adequamento e ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano, periurbano e rural; 
 VI  - prestar, com a cooperação técnica e financeira da união e do Estado, 
serviços de atendimento à saúde da população; 
 VII - Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a 
legislação e ação fiscalizadora Federal e Estadual; 
 VIII - elaborar o seu Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias e os seus 
Orçamentos Anuais; 
 IX  - dispor sobre a atualização, a administração e a alienação de seus bens; 
 X - adquirir bens, inclusive mediante desapropriação por necessidade, 
utilidade pública ou por interesse social, na forma da Legislação Federal; 
 XI - organizar o quadro de seus servidores Municipais, estabelecendo Regime 
Jurídico, conforme melhor atender aos interesses Municipais e Sociais; 
 XII -instituir as normas de edificações, de loteamento, de arruamento e de 
zoneamento urbano fixando as limitações urbanísticas; 
 XIII -dispor sobre a utilização dos logradouros públicos e em especial sobre: 

a) - os locais de estacionamento de táxi e demais veículos; 
b) - os pontos de parada dos veículos de transporte coletivo; 
c) - os limites e a sinalização das áreas de silêncio, de trânsito e de tráfego 

em condições peculiares. 
XIV - sinalizar as vias urbanas e as estradas Municipais; 
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XV - promover a limpeza dos logradouros públicos e o destino do lixo 
domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza; 
 XVI - administrar o cemitério público Municipal; 
 XVII - dispor sobre a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização 
de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda em logradouros públicos; 
 XVII - dispor sobre o depósito e destino de animais e mercadorias 
apreendidas em decorrência de transgressão da Legislação Municipal; 
 XIX  - garantir a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida; 
 XX   - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 
 XXI  - arrendar, conceder o direito de uso ou permutar bens do Município; 
 XXII - aceitar legados e doações; 
 XXIII - instituir no Município através de Lei própria, programa de incentivo à 
expansão industrial; 
 XXIV - dispor sobre estabelecimentos industriais, comerciais, e de prestação 
de serviços: 

a) - conceder a renovação e a licença para sua abertura e funcionamento; 
b) - revogar a licença daqueles estabelecimentos, cujas atividades se 

tornarem prejudiciais à saúde, ou à higiene, ou ao bem-estar, ou à recreação, ou ao 
sossego público e ou aos bons costumes; 

c) - promover o fechamento daqueles que funcionarem sem licença ou depois 
da revogação desta; 

d) - dispor sobre o comércio ambulante; 
e) - instituir e impor as penalidades por infrações das suas leis e 

regulamentos; 
f)  - disciplinar, na forma da lei, horários de funcionamento de 

estabelecimentos, comerciais, industriais e de prestação de serviços; 
g)  - prover sobre qualquer outra matéria de sua competência exclusiva. 

 Art. 55 - Manter em cooperação com a União e o Estado, tudo que visar o 
equilíbrio do desenvolvimento do bem-estar em âmbito nacional, obedecendo às 
normas fixadas por Lei complementar pela União. 

CAPÍTULO XIII 
DOS BENS DO MUNICÍPIO 

  Art. 56 - O Patrimônio Público Municipal de São Manoel do Paraná é 
formado por bens públicos municipais de toda a natureza e espécie que tenham 
qualquer interesse para a administração do Município ou para a sua população. 
 Art. 57 - Os bens públicos Municipais são: 
 I  - de uso comum do povo tais como estradas municipais, ruas, praças, 
parques, logradouros públicos e outros da mesma espécie; 
 II  - de uso especial, os do patrimônio administrativo destinados à 
administração, tais como os edifícios das repartições públicas, os terrenos e 
equipamentos destinados aos serviços públicos; 
 III  - bens dominicais, são aqueles sobre os quais o Município exerce o Direito 
de proprietário, e são considerados como bens patrimoniais disponíveis. 
 Parágrafo Único - É obrigatório o cadastramento de todos os bens imóveis do 
Município, dele devendo constar à discriminação a identificação, o número de 
registro, órgãos aos quais estão distribuídos, a data da inclusão no cadastro e o seu 
valor nessa data. 
 Art. 58 - Toda a alienação de bens imóveis do Município, só poderá ser 
realizada mediante autorização por Lei Municipal, avaliação prévia licitação, 
observada nesta a Legislação Federal pertinente. 
 Art. 59- Compete ao Prefeito à administração dos bens públicos Municipais, 
ressalvada a competência da Câmara Municipal em relação aos seus bens. 
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 Art. 60- A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de 
prévia avaliação e autorização Legislativa. 
 Art.  61- O uso de bens Municipais por terceiros poderá ser feito mediante 
concessão, permissão ou autorização quando houver interesse público, 
devidamente justificado.  

CAPÍTULO XIV 
DA TRIBUTAÇÃO 

  Art. 62 - O Município poderá instituir os seguintes tributos: 
 I  - Impostos; 
 II - Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva 
ou potencial, de serviços públicos, específicos e divisíveis, prestados aos 
contribuintes ou postos à sua disposição; 
 III - Contribuição de Melhoria, decorrentes de obras públicas. 
           IV – Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. 
(Acrescentado pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 § 1º - Sempre que possível os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à 
administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos 
identificar respeitando os direitos individuais e nos termos da Lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. 
 § 2º - As taxas não poderão ter base de cálculo próprio dos impostos. 
 § 3º - A legislação municipal sobre matéria tributária respeitará as disposições 
da lei complementar federal: 
  I – sobre conflito de competencia; 

II – regulamentação às limitações constitucionais do poder de tributar; 
III – as normas gerais sobre: 
a) definição de tributos e suas espécies, bem como fatos geradores, 

bases de cálculos e contribuintes de impostos; 
b) obrigação, lançamento, crédito, preservação e decadência tributária; 
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo pelas sociedades 

cooperativas.(Acrescentado pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 Art. 63 - Ao Município de São Manoel do Paraná compete instituir impostos 
sobre: 
 I  - Propriedade Predial e Territorial Urbana; 
 II - Transmissão “inter-vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 
 III - Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos até 3% (três por 
cento), exceto óleo diesel; (Revogado pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 
02/08/2013) 
 IV - Serviço de qualquer natureza, a serem definidos em Lei complementar, 
exceto os relativos à circulação de mercadorias e prestação de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal de comunicação. 
 Art. 64 - O Imposto Predial e Territorial Urbano pode ser progressivo, na 
forma da Lei, para garantir cumprimentos da função social da propriedade, enquanto 
o “inter-vivos” não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de 
bens e direitos decorrentes da fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa 
jurídica, salvo neste caso, se a ação preponderante do adquirente for compra e 
venda de tais bens ou direitos, a locação de bens imóveis ou arrendamento 
mercantil. 

CAPÍTULO XV 
DAS PROIBIÇÕES AO MUNICÍPIO 
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 Art. 65 - É vedado ao Município de São Manoel do Paraná: 
 I  - exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça; 
 II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrarem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional 
ou função por ele exercida independente da denominação jurídica dos rendimentos, 
títulos ou direitos; 
 III - cobrar tributos: 

a) - em relação a fatos gerados ocorridos antes do início da vigência da Lei 
que os houver  instituído ou aumentado, no mesmo exercício financeiro em que haja 
sido publicado a Lei que institui ou aumenta. 

IV - utilizar tributos com efeito de confisco; 
V  - instituir impostos sobre: 
a) - patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros; 
b) - templos de qualquer culto; 
c) - patrimônio, rendas ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas 

fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação 
e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da Lei. 
 § 1º - As vedações do inciso V alínea “a”, não se aplicam ao patrimônio, à 
renda e aos serviços, relacionados com exploração de atividades econômicas 
regidas pelas normas aplicáveis e empreendimentos privados, ou em que haja 
contraposição ou pagamento de preços ou tarefas pelo usuário, nem exonera o 
promitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel. 
 § 2º - As vedações expressas no inciso V, alíneas “b e c”, compreendem 
somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades 
essenciais das entidades nelas mencionadas. 
 § 3º - Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou 
previdenciária do Município só poderá ser concedida através de Lei Municipal 
específica. 
 § 3º - A concessão ou ampliação de incentivo ou beneficio de natureza 
tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de 
estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua 
vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 

a) demonstração de que a renúncia foi considerada na estimativa de 
receita da lei orçamentária, e de que não afetará as metas de resultados fiscais 
previstas no anexo próprio da Lei de Diretrizes Orçamentárias; 

b) estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no “caput”, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação 
de alíquotas, ampliação da base de calculo, majoração ou criação de tributo ou 
contribuição; 

 I – a renuncia compreende, anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, 
concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação 
de base de cálculo que implique redução descriminada de tributos ou contribuição. 

 II – o disposto neste artigo não se aplica: 
a) às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, II, IV 

e V do artigo 153 da Constituição Federal, na forma de seu § 1º; 
b) ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos 

respectivos custos de cobrança. (Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 
de 02/08/2013) 
 Art. 66 - Lei ordinária Municipal determinará medidas para que os 
contribuintes sejam esclarecidos sobre os impostos Municipais, bem como a 
respeito daqueles que incidam sobre mercadorias e serviços. 

CAPÍTULO XVI 
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DOS DIREITOS DO MUNICÍPIO 
 Art. 67 - O Município receberá da União e do Estado, a parte que couber 
assegurado pela Constituição Federal e Estadual. 
 Art. 68 - O Município de São Manoel do Paraná, publicará até o último dia do 
Mês subsequente, Balancetes simplificados, com os valores arrecadados e gastos. 

CAPÍTULO XVII 
DAS LEIS DE INICIATIVA DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

 Art. 69 - Leis de iniciativa do Executivo estabelecerão: 
 I  - o Plano Plurianual; 
 II - as Diretrizes Orçamentárias; 

III - os Orçamentos anuais. 
 § 1º - A Lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, os 
objetivos e metas da administração pública Municipal e outras delas decorrentes. 
 § 2º - A Lei  de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e 
prioridades da administração pública Municipal, as despesas de Capital para o 
exercício financeiro subsequente e orientará a elaboração da Lei Orçamentária 
anual, dispondo sobre as alterações tributárias e estabelecendo a política de 
aplicação. 
 a) A Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá o disposto no § 2º do artigo 
165 da Constituição Federal, bem como o os incisos e parágrafos do artigo 4º da Lei 
Complementar 101 de 04 de maio de 2000. (Acrescentado pela Emenda a Lei 
Orgânica nº 1 02/08/2013) 
 § 3º - O Poder Executivo publicará, até 30 (trinta) dias do encerramento do 
exercício, relatório sucinto da execução Orçamentária. 
 § 4º - Os planos e programas locais serão elaborados em consonância com o 
Plano Plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. 
 § 5º - A Lei Orçamentária Anual compreende: 

a) - Orçamento fiscal do Executivo e do Legislativo, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, incluindo as fundações mantidas pelo 
Poder Público; 

b) - O Orçamento de investimento das empresas de que participe o 
Município; 

c) - O Orçamento de seguridade social, abrangendo inclusive os fundos e 
fundações instituídas ou mantidas pelo Município; 
 Art. 70 - O Projeto de Lei Orçamentária demonstrará o efeito entre Receita e 
Despesa, em caso de isenção, anistia, remissões, subsídios e benefícios 
financeiros, tributários ou creditícios. 
 Art. 71 - A Lei Orçamentária anual não conterá dispositivos estranhos à 
previsão da Receita e Fixação da Despesa permitidos os créditos suplementares e 
contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da Receita nos 
termos da Lei. 
 Parágrafo Único - Além da Comissão de Justiça, deverá opinar sobre a 
matéria, a Comissão de Orçamento e Finanças. 
 Art. 72 - Até a entrada em vigor da Lei complementar, a que se refere o Artigo 
165, § 9º e incisos I e II, da Constituição Federal, serão obedecidas as seguintes 
normas: 
 I  - o Projeto do Plano Plurianual para vigência até o final do primeiro 
exercício financeiro do mandato do Prefeito subsequente ao atual, será 
encaminhado até o dia 30 (trinta) de setembro do exercício financeiro e devolvido 
para sanção até o encerramento da Sessão Legislativa; 
 II  - O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, será encaminhada até o dia 
15 (quinze) de maio do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
encerramento do primeiro período da Sessão Legislativa. 
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 III - O Projeto de Lei Orçamentária do Município será encaminhado até 30 
(trinta) de setembro do exercício financeiro e devolvido para sanção até o 
encerramento da Sessão Legislativa. 
 Art. 73 - Aplica-se à Legislação financeira e Orçamentária o disposto no artigo 
167, da Constituição Federal, quanto aos itens e parágrafos cabíveis. 
 Art. 74 - O Município não poderá dispender com pessoal e encargos mais do 
que 65% (sessenta e cinco por cento) do valor das Receitas Correntes. 
 Parágrafo Único - Quando a Despesa de pessoal exceder o limite previsto 
neste artigo, deverão retornar àquele limite, reduzindo o percentual excedente à 
razão de 1/5 (um quinto) por ano. 
 Art. 74 - A despesa com pessoal ativo e inativo do Município não poderá 
exceder os limites de 54% para o Poder Executivo e 6% para o Poder Legislativo, 
como determina a  Lei Complementar 101 de 04 de maio de 2000. 
  Parágrafo Único: Quando a despesa de pessoal exceder o limite previsto 
neste artigo, o Município adotará as seguintes providencias:  

 I - redução em pelo menos vinte por cento das despesas com cargos em 
comissão e funções de confiança;  

II - exoneração dos servidores não estáveis; 
 III - Se as medidas adotadas com base no parágrafo único não forem 

suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar 
referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato 
normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade funcional, o 
órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal.  

 IV - O servidor que perder o cargo na forma do inciso anterior fará jus a 
indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço.  

 V - O cargo objeto da redução prevista nos incisos anteriores será 
considerado extinto, vedada à criação de cargo, emprego ou função com atribuições 
iguais ou assemelhadas pelo prazo de quatro anos. (Redação dada pela Emenda a 
Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 Art. 75 - Aos servidores Públicos Municipais, serão aplicados todos os 
dispositivos legais do Regime Jurídico Único deste Município, ou do estatuto do 
Magistério observadas as normas Constitucionais. 

CAPÍTULO XVIII 
DA POLÍTICA URBANA 

 Art. 76 - A política de desenvolvimento urbano será executada pelo poder 
público Municipal, conforme diretrizes gerais estabelecidas em Lei, tendo por 
objetivo ordenar o desenvolvimento das funções da cidade e garantir o bem-estar 
dos seus habitantes. 
 Art. 77 - Considerando que o Município de São Manoel do Paraná, é de 
pequeno porte, se necessário, estabelecer-se-á diretrizes e normas relativas ao 
desenvolvimento urbano, instituindo, para tanto, uma lei complementar que disporá 
sobre: 
 I   - a regularização dos loteamentos quando necessário; 
 II - a participação ativa das respectivas entidades comunitárias no estudo, no 
encaminhamento e na solução dos problemas, execução de planos, programas e 
projetos que lhes sejam concernentes; 
 III - A preservação das áreas de exploração agrícola e agropecuária e o 
estímulo a essas atividades primárias; 
 IV  - a preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente e da 
cultura; 
 V    - a criação de áreas de especial interesse urbanístico; 



 17

 VI   - a utilização racional do território e dos recursos naturais mediante 
controle da implantação e do funcionamento de atividades industriais, comerciais, 
residenciais e viárias. 
 Parágrafo Único - As desapropriações de imóveis urbanos e limítrofes, se 
necessárias, serão feitas com prévia e justa indenização em moeda corrente do 
País. 
 Art. 78 - Ao tratar-se de Plano Diretor serão obedecidas as normas previstas 
no Artigo 182 da Constituição Federal. 

CAPÍTULO XIX 
DA POLÍTICA RURAL 

 Art. 79 - O Governo Municipal promoverá o desenvolvimento do meio Rural, 
através de um plano de desenvolvimento Rural conforme as aptidões econômicas, 
sociais e dos recursos naturais do Município de São Manoel do Paraná, contando 
com a efetiva participação das Associações dos Produtores e dos Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais profissionais técnicos da área e líderes da comunidade. 
 Art. 80 - O Prefeito Municipal, através de Lei específica, instituirá um 
Conselho de Desenvolvimento Rural, com a aprovação de 2/3 dos membros da 
Câmara Municipal, para elaborar o Plano que refere o artigo anterior que igualmente 
deverá ser aprovado pela Câmara. 
 § 1º - O Conselho a que dispõe este artigo, assegurará a orientação técnica 
da produção agropecuária, o estímulo à organização rural e os conhecimentos sobre 
racionalização de uso dos recursos naturais, priorizando os pequenos agricultores, 
obedecendo ao Plano. 
 § 2º - Participarão da elaboração do Plano de Desenvolvimento Rural, os 
membros do Conselho presidido pelo Prefeito Municipal. 
 § 3º - O Conselho de Desenvolvimento Rural será composto de liderança das 
associações rurais, um Vereador, um profissional técnico da área ligado ao Órgão 
Público, um Diretor do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Manoel do 
Paraná e outros a serem definidos em Lei específica. 
 Art. 81 - O Município de São Manoel do Paraná cooparticipará com o 
Governo do Estado e da União, no Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural 
Oficial, assegurando, prioritariamente ao pequeno produtor rural, a comercialização, 
a racionalização do uso e preservação dos recursos naturais. 
 Art. 82 - O Produtor Rural receberá incentivos do Município desde que 
comprove a existência de reflorestamento de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) de 
sua área de preferência às margens de rios, riachos e ribeirões, sem ônus para o 
erário Público. 

CAPÍTULO XX 
DA EDUCAÇÃO 

 Art. 83- O Município atuará prioritariamente no ensino fundamental e pré-
escolar, aplicando no mínimo o índice que preceitua o artigo 212 da Constituição 
Federal. 
 Art. 84- O Município propiciará o transporte coletivo gratuito para os alunos da 
Zona Rural matriculados na rede Pública de Ensino no Município. 
 Art. 85- O Município contribuirá com o atendimento especializado e gratuito 
para as crianças portadoras de deficiência visual, mental e auditiva. 
 Art.  86 -  Fica o Município obrigado a definir uma política educacional de 
atendimento à criança de zero a seis anos, segundo as normas mínimas contidas na 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação em creches e pré-escolar, gratuitamente. 
 § 1º - A Creche deverá atender às crianças de zero a seis anos em período 
parcial ou integral, conforme as necessidades dos usuários, incentivando o setor 
empresarial a mantê-la para os filhos de seus trabalhadores. 
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 § 2º - A Creche cumprirá função de educação, de saúde e de assistência em 
complementação à ação familiar. 
 Art. 87 - O Município criará por Lei, o Órgão Municipal de Ensino, com suas 
atribuições, organização e composição definidos. 

CAPÍTULO XXI 
DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 Art. 88 - Compete ao Município, observando os artigos 196, 197, 198, 199 e 
200, da Constituição Federal, em consonância com o Sistema Único de Saúde, as 
seguintes atribuições:  
 I   - promover ações referentes à saúde da mulher; 
 II  - Vigilância Sanitária; 
 III - Vigilância Epidemiológica; 
 IV - Saúde dos trabalhadores. 
 Art. 89 - As ações e serviços de saúde integram e constituem o Sistema 
Municipal de Saúde, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 I  - integralidade na prestação das ações de saúde adequadas às realidades 
epidemiológicas; 
 II - participação em nível de decisão de entidades representativas de usuários 
e profissionais de saúde na formulação e controle da Política Municipal e das ações 
de saúde através da Constituição de um Conselho Municipal de Saúde a ser 
formado por Lei. 
 Art. 90 - O Sistema Municipal de Saúde será financiado com recursos do 
Orçamento do Município, do Estado, da Seguridade Social, da União além de outras 
fontes. 
 Parágrafo Único - O volume mínimo dos recursos destinados à saúde pelo 
Município, corresponderá anualmente a 10% (dez por cento) das respectivas 
receitas correntes. 
 Parágrafo Único: O Município aplicará anualmente em ações e serviços 
públicos de saúde, no mínimo, 15% (quinze por cento) da arrecadação dos impostos 
a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam o art. 158 e a alínea “b” do 
inciso I do caput e o § 3º do art. 159, todos da Constituição Federal. (Redação dada 
pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 

CAPÍTULO XXII 
DO ESPORTE AMADOR 

 Art. 91 - Cabe ao Município o estímulo à prática do esporte amador nos 
clubes legalmente constituídos e em competições regionais, contribuindo com o 
transporte coletivo e materiais esportivos. 

CAPÍTULO XXIII 
DAS EMENDAS À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 

 Art. 92 - A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta: 
 I - de um terço, no mínimo dos membros da Câmara Municipal; 
 II - do Prefeito Municipal; 
 III- de iniciativa popular.  
  § 1º - A proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal será discutida em dois 
turnos de discussão e votação, considerando-se aprovada quando obtiver, em 
ambos, dois terços dos votos dos membros da Câmara, conforme artigo 40 desta 
Lei. 
 § 2º - A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela mesa da 
Câmara, com respectivo número de ordem. 

CAPÍTULO XXIV 
DOS PROJETOS DE INICIATIVA POPULAR 

 Art. 93 - A iniciativa popular através de Projeto de Lei de interesse específico 
do Município, será exercida pela apresentação à Câmara Municipal de Projeto de 
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Lei subscrito por, no mínimo 5% (cinco por cento) dos eleitores inscritos no 
Município. 
 § 1º - A proposta popular deverá ser articulada, exigindo-se para o seu 
recebimento pela Câmara Municipal a identificação dos assinantes, mediante a 
indicação do respectivo número do título eleitoral, bem como a certidão do número 
total de eleitores do Município. 
 § 2º - A tramitação dos Projetos de Lei de iniciativa popular, obedecerá às 
normas relativas ao processo legislativo. 
 § 3º - Caberá ao Regimento Interno da Câmara Municipal, assegurar e dispor 
sobre o modo pelo qual os Projetos de iniciativa popular serão defendidos na tribuna 
da Câmara. 
 Art. 94 - O Cidadão que desejar, poderá usar da palavra durante a primeira 
discussão do Projeto de Lei, para opinar sobre eles, desde que se inscreva em listas 
especiais na secretaria da Câmara antes do início da Sessão. 
 § 1º - Ao se inscrever, o cidadão deverá fazer referência à matéria sobre a 
qual falará, não lhe sendo permitido abordar temas que não tenham sido 
expressamentes mencionados na inscrição. 
 § 2º - Caberá ao Presidente da Câmara fixar o número de cidadãos que 
poderá fazer uso da palavra em cada sessão. 
 § 3º - O Regimento Interno da Câmara estabelecerá as condições e requisitos 
para o uso da palavra pelo cidadão. 

CAPÍTULO XXV 
DAS LEIS DELEGADAS E MEDIDAS PROVISÓRIAS 

 Art. 95 - As Leis Delegadas serão elaboradas pelo Prefeito Municipal, que 
deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal. 
 § 1º - Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da 
Câmara e a Legislação sobre Planos Plurianuais, Diretrizes Orçamentárias e 
Orçamentos: 
 § 2º - A delegação ao Prefeito Municipal terá a forma de Decreto Legislativo 
da Câmara Municipal, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. 
 § 3º - Se o Decreto Legislativo determinar a apreciação da Lei delegada pela 
Câmara, esta o fará em votação única, vedada qualquer emenda. 
 Art. 96 - O Projeto Municipal em caso de calamidade Pública, poderá adotar a 
medida provisória, com força de Lei, para a abertura de crédito extraordinário, 
devendo submetê-la de imediato à Câmara Municipal que, estando em recesso, 
será convocada extraordinariamente para se reunir no prazo de 5 (cinco) dias. 
 Parágrafo Único - A medida Provisória perderá a eficácia desde a edição se 
não for convertida em Lei no prazo de 30 (trinta) dias, a partir de sua publicação, 
devendo a Câmara Municipal disciplinar as relações jurídicas dela decorrentes. 

CAPÍTULO XXVI 
DAS CONSULTAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

 Art. 97 - O Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para decidir 
sobre assuntos de interesse específico do Município, de bairro ou de distrito, cujas 
medidas deverão ser tomadas diretamente pela administração Municipal. 
 Art. 98 - A consulta popular poderá ser realizada, sempre que a maioria 
absoluta dos membros da Câmara ou pelo menos 5% (cinco por cento) do 
eleitorado inscrito no Município, do Bairro ou do Distrito, com a identificação do título 
eleitoral, apresentarem proposição nesse sentido. 
 § 1º - A proposição será considerada aprovada se o resultado lhe tiver sido 
favorável pelo voto da maioria dos eleitores, que comparecerem às urnas, em 
manifestação a que se tenham apresentado pelo menos 50% (cinquenta por cento) 
da totalidade dos eleitores envolvidos. 
 § 2º - Serão realizadas, no máximo, duas consultas por ano. 
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 § 3º - É vedada a realização de consulta popular nos quatro meses que 
antecedem as eleições para quaisquer níveis de governo. 
 Art. 99 - O Prefeito Municipal proclamará o resultado da consulta popular que 
será considerada como decisão sobre a questão proposta, devendo o Governo 
Municipal, quando couber, adotar as providências legais para sua consecução. 
 Art. 100 - A votação será organizada pelo Poder Executivo no prazo de 2 
(dois) meses após a apresentação da proposta adotando-se cédula oficial que 
conterá as palavras SIM ou NÃO, indicando respectivamente, aprovação ou rejeição 
da proposição. 

CAPÍTULO XXVII 
DOS AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO MUNICIPAL 

 Art. 101 - O Prefeito Municipal, por intermédio de ato administrativo, 
estabelecerá as atribuições dos seus auxiliares diretos, definindo-lhes 
competências, deveres e responsabilidades. 
 Art. 102 - Os auxiliares diretos do Prefeito Municipal serão solidariamente 
responsáveis junto com este, pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. 
 Art. 103 - Os auxiliares do Prefeito Municipal, deverão fazer declaração de 
bens no ato de sua posse em cargo ou função pública Municipal, e quando de sua 
exoneração. 

CAPÍTULO XXVIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 Art. 104 - A publicação de Leis e dos atos Municipais far-se-á em órgão de 
Imprensa Regional, conforme melhor convier. 

Art. 104 – A publicação de Leis e dos atos municipais far-se-á em órgão 
oficial do município. 

§ 1º - O Município poderá criar Diário Oficial em meio eletrônico, que 
substituirá a versão impressa em jornal, à exceção de atos que por sua natureza 
seja de publicação obrigatória, conforme legislação Estadual ou Federal em vigor; 

§ 2º - Lei especifica, disciplinará a criação do Diário Oficial do Município em 
meio eletrônico, que deverá seguir no mínimo, os seguintes requisitos: 

I – As edições deverão ser assinadas digitalmente, por entidade certificadora 
credenciada no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil; 

II – Facilidade de consulta e gratuidade no acesso de seu conteúdo. 
(Redação dada pela Emenda a Lei Orgânica nº 1 de 02/08/2013) 
 Art. 105 - O julgamento do Prefeito Municipal se fará por crime de 
responsabilidade perante o Tribunal de Justiça. 
 Art. 106 - Aplicam-se aos Servidores Municipais os mandamentos contidos na 
Constituição Federal, no que tange admissão, afastamento, estabilidade e 
aposentadoria. 
 Art. 107 - Compete privativamente à Câmara Municipal autorizar 2/3 (dois 
terços) de seus membros, processo contra o Prefeito, Vice-Prefeito e proceder à sua 
tomada de contas 60 (sessenta) dias após a abertura da Sessão Legislativa. 
 Art. 108 - O Planejamento Econômico e Sócio-Cultutal do Município será 
elaborado e acompanhado por um colegiado, composto pelo Prefeito, que presidirá, 
pelo Vice-Prefeito, pelo Presidente da Câmara, líderes da maioria e da oposição e 
dois representantes de Associações do Município. 
 § 1º - A Participação das Associações no Planejamento Municipal se fará 
pela apresentação e exame de proposições em sessões realizadas anualmente e 
convocadas pelo Prefeito Municipal, ou em Sessões com qualquer periodicidade e 
critério do Executivo Municipal. 
 § 2º - O Prefeito Municipal deverá encaminhar à Câmara Municipal, sob a 
forma de Projetos, as propostas apresentadas nas reuniões podendo vetá-las, 
parcial ou totalmente, ou aprová-las. 
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 Art. 109 - Para obter o ressarcimento da prestação de serviços de natureza 
comercial ou industrial de sua atuação na organização e exploração de atividades 
econômicas, o Município poderá cobrar preços Públicos. 
 Parágrafo Único -  Os preços devidos pela utilização de bens e serviços 
Municipais deverão ser fixados de modo a cobrir os custos dos respectivos serviços 
e serem reajustados quando se tornarem deficitários. 
 Art. 110 - Lei Municipal estabelecerá outros critérios para fixação de Preços 
Públicos. 
 Art. 111 - Esta Lei entrará em vigor, na data de sua publicação, ficando 
revogadas as disposições em contrário. 
 Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Manoel do Paraná, Estado 
do Paraná, aos quatorze dias do mês de julho de hum mil novecentos e noventa e 
três (14.07.93). 
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