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PREÂmbuLO

Nós, parlamentares representantes do povo 
de Anicuns, invocando a proteção de Deus, 
nos termos da Constituição Federal e Esta-
dual, na forma do poder constituinte deriva-
do a nós outorgados, com fim de construir 
no município uma sociedade livre, pluralista, 
solidária, fraterna, igualitária e justa aprova-
mos e promulgamos a LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO DE ANICUNS. (Redação inse-
rida pela emenda n.01 de 2010). 





Esta Lei Orgânica do Município de Anicuns, foi integral-
mente reformada na legislatura de 2009 a 2012, tendo iniciado 
os trabalhos por determinação do Presidente, Vereador Carlos 
Antônio da Silva, e concluído na gestão do Presidente, Verea-
dor Genário Bernardo Ferreira.

Participaram do estudo e proposta de reformulação da 
Lei Orgânica os advogados Dr. Claudmar Lopes Justo e Dr. 
Sérgio Siqueira.

Câmara Municipal de Anicuns, em 10 de maio de 2010.
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TÍTULO I
Da Organização Municipal

CAPITULO I
DO MUNICÍPIO

Seção I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. O Município de Anicuns, pessoa jurídica de di-
reito público interno, reger-se-á por esta lei Orgânica, na con-
formidade com o que dispõe a Constituição Federal e Estadual. 
(Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

Art. 2º. São Poderes do Município, independentes e har-
mônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.

Parágrafo Único. São Símbolos do Município a Bandeira 
e o Hino, representativos de sua Cultura e história.

Art. 3º. São bens do Município os que atualmente lhe 
pertençam e os que lhe vierem ser atribuídos. (Redação dada 
pela Emenda n. 01, de 2010)

Art. 4º. A sede do Município dá-lhe o nome e tem cate-
goria de cidade.

Seção II
DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO

Art. 5º. O Município poderá dividir-se, para fins ad-
ministrativos em Distritos a serem criados, organizados, su-
primidos ou fundidos, após consulta plebiscitária à popula-
ção diretamente interessada, observada a legislação estadual 
e o atendimento aos requisitos estabelecidos no Art. 6º desta 
Lei Orgânica.

§ 1º A criação do Distrito poderá efetuar-se mediante 
fusão de dois ou mais Distritos, sendo dispensado, nessa hipó-
tese, a verificação dos requisitos do Art. 6º desta Lei Orgânica.
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§ 2º. A extinção do Distrito somente se efetuará median-
te consulta plebiscitária à população da área interessada.

§ 3º. O Distrito terá o nome da respectiva sede, e o seu 
nome somente poderá ser mudado mediante consulta plebis-
citária realizada entre a sua população. (Redação dada pela 
Emenda n. 01, de 2010)

Art. 6º - São requisitos  para a criação de Distrito:
I – população, eleitorado e arrecadação não inferiores à 

Quinta parte exigida para a criação do Município.
II – existência de pelo menos, cem moradias na área ur-

bana do distrito, escola pública, posto de saúde e posto policial. 
(Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

 Parágrafo Único. A comprovação do atendimento às 
exigências enumeradas neste artigo far-se-á á mediante:

a) – declaração, emitida pelo IBGE, de estimativa da 
população;

b) – certidão emitida pela repartição fiscal do Município, 
certificando o número de moradias edificadas;

c) – certidão do órgão fazendário estadual e do muni-
cipal, certificando a arrecadação na respectiva área territorial;

d) – certidão emitida pela Prefeitura ou pela Secretarias 
de Educação, de Saúde e Segurança Pública do Estado, certi-
ficando a existência da escola pública e dos postos de saúde e 
policial na povoação - sede.

Art. 7º. Na fixação das divisas distritais serão observadas 
as seguintes normas:

I – evitar-se-ão, tanto quanto possível, formas assimétri-
cas, estrangulamentos e alongamentos exagerados;

II – dar-se-á preferência, para a delimitação, às linhas na-
turais, facilmente identificáveis;

III – na inexistência de linhas naturais, utilizar-se-á linha 
reta, cujos extremos, pontos naturais ou não, sejam facilmen-
te identificáveis e tenham condições de fixidez. (Redação dada 
pela Emenda n. 01, de 2010)
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Art. 8º. A alteração de divisão administrativa será apro-
vada por lei, vedada esta no de eleições municipais.

Art. 9º. Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)

CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO

Seção I
DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA

Art. 10. Compete ao Município, dentre outras atribuições:
I – legislar sobre assuntos de interesse local;
II – suplementar a legislação federal e a estadual, no 

que couber;
III – elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento 

Integrado;
IV – criar, organizar e suprimir Distritos, observada a 

legislação estadual;
V – manter, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, programas de educação pré – escolar e de 
ensino fundamental;

VI – elaborar a lei de diretrizes orçamentárias, o orça-
mento anual e o plano plurianual de investimentos;

VII – instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as 
sua rendas;

VIII – fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos;
IX – dispor sobre organização, administração e execução 

dos  serviços locais;
X – dispor sobre a administração, utilização e alienação 

dos bens públicos;
XI – organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico 

único dos servidores públicos municipais;
XII – organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos locais;
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XIII – planejar o uso e a ocupação do solo em seu terri-
tório, especialmente em sua zona urbana;

XIV – estabelecer normas de edificação, de loteamento, 
de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as 
limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu terri-
tório, observada a lei federal;

XV – conceder e renovar licença para localização e fun-
cionamento de estabelecimentos industriais, comerciais, pres-
tadores de serviços e quaisquer outros;

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

XVII – estabelecer servidões administrativas necessárias à 
realização de seus serviços, inclusive à dos seus concessionários;

XVIII – adquirir bens, inclusive mediante desapropriação;
XIX – revogado;
XX – regulamentar a utilização dos logradouros públicos 

e, especialmente no perímetro urbano;
XXI – Revogado; (Redação dada pela Emenda n. 01, 

de 2010)
XXII – conceder, permitir ou autorizar os serviços de 

transporte coletivo e de táxis, fixando as respectivas tarifas;
XXIII – disciplinar o trânsito municipal; 
XXIV – disciplinar os serviços de carga e descarga e fi-

xar a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em 
vias públicas municipais;

XXV (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
XXVI – sinalizar as vias urbanas e as estradas munici-

pais, bem como regulamentar e fiscalizar a sua utilização;
XXVII – manter a limpeza das vias e logradouros públi-

cos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos 
de qualquer natureza;
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XXVII (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 
2010)

XXVIII – exercer o poder de policia, fixando condições 
e horários para funcionamento de estabelecimentos indus-
triais, comerciais e de serviços, observadas as normas fede-
rais pertinentes;  

XXIX – dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios;
XXX – regulamentar, licenciar, permitir, autorizar e fis-

calizar a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utiliza-
ção de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, 
nos locais sujeitos ao poder de policia municipal;

XXXI – prestar de forma integrada com Estado e União, 
a assistência médica aqueles que dela necessita; 

XXXII – organizar e manter os serviços de fiscalização 
necessários ao exercício do seu poder de policia administrativa;

XXXIII – fiscalizar, nos locais de vendas, peso, medidas e 
condições sanitárias dos gêneros alimentícios;

XXXIV – dispor sobre o depósito e venda de animais e 
mercadorias apreendidos em decorrência de transgressão da 
legislação municipal;

XXXV – dispor sobre registro, vacinação e captura de 
animais, com a finalidade precípua de erradicar as moléstias de 
que possam ser portadores ou transmissores;

XXXVI – estabelecer e impor penalidades por infração 
de suas leis e regulamentos;

XXXVII (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
a) (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
b) (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
c) (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
d) (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
XXXVIII – assegurar a expedição de certidões requeri-

das às repartições administrativas municipais, para defesa de 
direitos e esclarecimentos de situações, estabelecendo os pra-
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zos de atendimento. Redação do artigo dado pela emenda n. 
de 2010.

§ 1º. As normas de loteamento e arruamento a que se 
refere o inciso XIV deste artigo deverão exigir reserva de áreas 
destinadas à:

a – zonas verdes e demais  logradouros públicos;
b – vias de tráfego e de passagem de canalizações públi-

cas, de esgotos e de águas pluviais nos fundos dos vales;
c – passagem de canalizações públicas de esgotos e de 

águas pluviais com largura mínima de um metro nos fundos dos 
lotes, cujo desnível seja superior a um metro da frente ao fundo.

§ 2º. Revogado. (Revogado pela Emenda n.01, de 2010)
§ 3º. A lei complementar de criação da guarda municipal 

estabelecerá a organização e competência dessa força auxiliar 
na proteção dos bens, serviços e instalações municipais.

Seção II
DA COMPETÊNCIA COMUM

Art. 11. É de competência comum do Município, da 
União e do Estado: (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das insti-
tuições democráticas e conservar o patrimônio público;

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção das 
pessoas portadores de deficiência;

III – proteger os documentos, obras e outros bens de va-
lor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens 
naturais notáveis e os sítios arqueológicos, se existirem;

IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização 
de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e 
cultural;

V  - proporcionar  os meios de acesso á cultura, à educa-
ção e á ciência;
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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 as 

melhorias das condições habitacionais e de saneamento básico;
X – combater as causas da pobreza e os fatores de mar-

ginalização, promovendo a integração social dos setores desfa-
vorecidos;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de 
direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e mine-
rais em seu território;

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

Art. 12. A política Agropecuária do município tem por 
objetivo o pleno desenvolvimento do meio  rural, nos termos 
do art. 23 e 187 da Constituição Federal e 6º e 137 da Consti-
tuição Estadual.

§ 1º.  Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
§ 2º. A política agropecuária, fomento e estimulo a agri-

cultura, levará em consideração os seguintes instrumentos:
I – estradas vicinais;
II – assistência técnica e extensão rural;
III – incentivo à pesquisa e à tecnologia;
IV – estímulo ao associativismo, especialmente o coope-

rativismo e associações comunitárias;
V – fomento da produção e organização do abastecimen-

to alimentar;
VI – apoio a comercialização, infra-estrutura e armaze-

namento;
VII – defesa integrada dos ecossistemas;
VIII – manutenção e proteção dos recursos hídricos;
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IX – uso e conservação do solo;
X – patrulha mecanizada com vistas e programas de irri-

gação, drenagem, conservação do solo, microbacias hidrográ-
ficas e outros serviços pertinentes;

XI – educação alimentar, sanitária e habitacionais.
§ 3º. O Município estabelecerá políticas financeiras e de 

assistência técnica e extensão rural. (Redação dada pela Emen-
da n. 01, de 2010)

§ 4º (Revogado) (Revogado pela Emenda n.01, de  2010)
§ 5º. Incluem-se na política agrícola as atividade agro-

-industriais, pesqueiras e florestais.
Art. 13. O Município instituirá o Conselho Municipal 

de Agricultura e Abastecimento, COMAB, regulamentado na 
forma de lei, como órgão consultivo e orientador da política 
agropecuária de produção e abastecimento, a ser compos-
to por representantes do governo municipal, de Assistência 
Técnica e Extensão Rural, das organizações de produtores e 
trabalhadores rurais, grupos ou associações ecológicas e de 
profissionais da área de ciências agrárias. (Redação dada pela 
Emenda n. 01, de 2010)

Parágrafo Único. O Conselho Municipal de Agricultura 
e Abastecimento é, também, o órgão consultivo e orientador da 
política de meio ambiente.

Seção III
DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR

Art. 14. Ao Município compete suplementar a legislação 
federal e a estadual no que couber e naquilo que disse respeito 
ao seu interesse local. (Redação da Emenda n. 01, de 2010)
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CAPÍTULO III
DAS VEDAÇÕES

Art. 15. Ao município é vedado:
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-

-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os 
seus representantes relações de dependência ou aliança, ressal-
vada, na forma da Lei, a colaboração de interesse público; 

II – recusar fé aos documentos públicos;
III- criar distinções entre brasileiros ou preferencia entre si;
IV- subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com re-

cursos pertencentes aos cofres públicos, quer pela imprensa, 
rádio, televisão, serviço de auto falante ou qualquer outro meio 
de comunicação, propaganda político-partidária ou fins estra-
nho à administração;

V – manter a publicidade de atos, programas, obras, ser-
viços e campanhas de órgãos públicos que não tenham caráter 
educativo, informativo ou de orientação social, assim como a pu-
blicidade da qual conste nomes, símbolos ou imagens que caracte-
rizem promoção pessoal de autoridades ou servidores municipais;

VI – outorgar isenções e anistias fiscais ou permitir a re-
missão de dívidas, sem interesse público justificado, sob pena 
de nulidade do ato;

VII – exigir ou aumentar tributo sem a Lei que o estabeleça;
VIII – instituir tratamento desigual entre contribuinte 

que se encontrem em situação equivalente, proibida a qual-
quer distinção em razão da ocupação profissional ou função 
por eles exercida, independente da denominação jurídica dos 
rendimentos títulos ou direitos;

IX – estabelecer diferença tributária entre bens e serviços 
de qualquer natureza, em razão de rua procedências ou destino;

X – cobrar tributos: 
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início 

da vigência da Lei que os houver instituídos ou aumentados;
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b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido pu-
blicada a Lei que os instituiu ou aumentou;

XI – utilizar tributos com efeito de confisco;
XII – estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou 

bens, por meio de tributos, ressalvado a cobrança de pedágio 
pela utilização de vias conservadas pelo poder público;

XIII – 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 serviços dos partidos políticos 
inclusive suas fundações, das entidades sindicais, das 
instituições de educação e de assistência social, sem fins 
lucrativos, atendidos os requisitos da Lei Federal;
d) Livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua 
impressão.

§ 1º. A vedação do inciso XII, letra ”a”, é extensiva às au-
tarquias e às fundações mantidas pelo Poder Público, no que se 
refere ao patrimônio, a renda, e aos serviços, vinculados a suas 
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.

§ 2º. As vedações do inciso XIII, letra “a”, e do parágrafo 
anterior não se aplicam ao patrimônio, à renda, e aos serviços 
relacionados com exploração de atividades econômicas regidas 
pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em 
que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas 
pelo o usuário, nem exonera o promitente comprador da obri-
gação de pagar imposto relativamente ao bem imóvel.

§ 3º. As vedações expressas no inciso XIII, Letras “b” e 
“c”, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços 
relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas 
mencionadas.

§ 4º revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
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TÍTULO II
Da Organização dos Poderes

CAPÍTULO I
DO PODER LEGISLATIVO

Seção I
DA CÂMARA MUNICIPAL

Art. 16. O Poder Legislativo do Município é exercido 
pela Câmara Municipal.

Parágrafo Único. Cada legislatura terá a duração de qua-
tro anos, compreendendo cada ano uma sessão legislativa.

Art. 17. A Câmara Municipal é composta de Vereadores 
eleitos pelo sistema proporcional, como representante do povo, 
com mandato de quatro anos. (Redação dada pela Emenda n. 
01, de 2010)

§ 1º. São condições de elegibilidade para mandato de Ve-
reador, na forma da Lei Federal:

I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
III – o alistamento eleitoral;
IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;
V – a filiação partidária;
VI – a idade mínima de dezoito anos;
VII – ser alfabetizado.
§ 2º. O número de Vereadores será fixado pela Câmara 

Municipal de Anicuns, tendo em vista a população do Muni-
cípio e observados os limites estabelecidos no art. 29, inciso 
IV, da Constituição Federal. (Redação da Emenda nº 001 de 
25/06/2008) 

Art. 18. A Câmara Municipal reunir-se-á, anualmente, 
na sede do Município, de 15 de Janeiro a 30 de junho e de 1º 
de agosto a 15 de dezembro. (Redação dada pela Emenda n. 01, 
de 2010)
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§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão trans-
feridas para o primeiro dia útil subsequente, quando recaírem 
em sábados, domingos e feriados.

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

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

I – pelo Prefeito; (Redação dada pela Emenda n. 01, de 
2010)

II – Pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a 
posse do Prefeito e do Vice- Prefeito;

III – pelo Presidente da Câmara ou a requerimento da 
maioria dos membros da Casa, em caso de urgência ou de in-
teresse público relevante;

IV – pela Comissão Representativa da Câmara, confor-
me previsto no Art. 38, Inciso V, desta Lei Orgânica.

§ 4º. Na Sessão Legislativa Extraordinária, a Câmara 
Municipal somente deliberará, sobre a matéria para a qual 
foi convocada.

Art. 19. As deliberações da Câmara serão tomadas por 
maioria de votos, presente a maioria de seus membros, salvo 
disposição em contrário constante na Constituição Federal, 
nesta Lei Orgânica e Regimento Interno. (Redação dada pela 
Emenda n. 01, de 2010)

Art. 20. A Sessão Legislativa Ordinária não será inter-
rompida sem a deliberação sobre o projeto de Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

Art. 21. As Sessões da Câmara deverão ser realizadas em 
recinto destinado ao seu funcionamento, observado o disposto 
no Art. 37, inciso XII, desta Lei Orgânica.

§ 1º. Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da 
Câmara ou outra causa que impeça a sua utilização, poderão ser 
realizadas em outro local decidido pela maioria dos Vereadores.



21

§ 2º. As Sessões solenes poderão ser realizadas fora do 
recinto da Câmara.

Art. 22. As Sessões serão públicas, salvo deliberação em 
Contrário, de dois terços dos Vereadores, adotada em razão de 
motivos relevantes.

Art. 23. As. Sessões somente poderão ser abertas com a 
presença da maioria dos membros da Câmara. (Redação dada 
pela Emenda n. 01, de 2010)

Parágrafo Único. Considerar-se-á presente a sessão o Ve-
reador que assinar o livro de presença até o início da ordem do 
dia, participar dos trabalhos do plenário e das votações.

Seção II
DO FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

Art. 24. A Câmara reunir-se-á em sessões preparatória a 
partir de 1º de Janeiro, no primeiro ano da legislatura, para a 
posse de seus membros e eleição da mesa.

§ 1º. A posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará 
independente de número, sob a presidência do Vereador mais 
votado dentre os presentes. Havendo empate será presidido 
pelo Vereador mais idoso.

§ 2º. O Vereador que não tomar posse na sessão prevista 
no parágrafo anterior deverá faze-lo dentro do prazo de quinze 
dias do início do funcionamento normal da Câmara, sob pena 
de perda do mandato, salvo motivo justo aceito pela maioria 
absoluta dos membros da Casa.

§ 3º. Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-
-se-ão sob a presidência do mais votado, e havendo empate 
pelo o mais idoso dos mais votados, e, havendo maioria ab-
soluta dos membros da Câmara, elegerão os componentes da 
Mesa, que serão automaticamente empossados.

§ 4º. Inexistindo número legal, o Vereador mais votado 
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permanecerá na presidência e convocará sessões diárias, até 
que seja eleita a mesa.

§ 5º. A eleição da Mesa da Câmara, para o mandato se-
guinte, far-se-á na última sessão do segundo período legisla-
tivo, considerando-se automaticamente empossados os eleitos 
em primeiro de janeiro do ano seguinte. (Redação dada pela 
Emenda n. 01, de 2010)

§ 6º. No ato da posse, durante todos os anos até o término 
do mandato, os Vereadores deverão fazer declaração de seus bens, 
as quais ficarão arquivadas na Câmara, constando das respectivas 
atas o seu resumo. (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

Art. 25. O mandato dos membros da Mesa da Câmara 
Municipal será de um ano, sendo vedada a reeleição para o 
mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente. (Redação 
dada pela Emenda n. 01, de 2010)

Art. 26. A Mesa da Câmara se compõe do Presidente, do 
1º Vice - Presidente, do 2º Vice Presidente, do primeiro e se-
gundo Secretários, os quais se substituirão nessa ordem.

§ 1º. Na constituição da Mesa é assegurada, tanto quanto 
possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blo-
cos parlamentares que participam da Casa.

§ 2º. Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais 
idoso assumirá a presidência.

§ 3º. Qualquer componente da Mesa poderá ser desti-
tuído da mesma pelo voto de dois terços dos membros da Câ-
mara, quanto faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de 
suas atribuições regimentais, elegendo-se outro Vereador para 
complementação do mandato.

§ 4º. Ocorrendo a renúncia do presidente, assumirá o 
vice-presidente. (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

§ 5º. Na hipótese do parágrafo anterior, se houver afasta-
mento legal do Presidente, assumirá o Vice–Presidente mesmo 
que este tenha ocupado a presidência no primeiro biênio.
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Art. 27. A Câmara terá comissões permanentes e especiais.
§ 1º. As Comissões permanentes, em razão da matéria de 

sua competência, cabe:
I – discutir e votar projeto de Lei que dispensar na for-

ma do Regimento Interno a competência do Plenário, salvo se 
houver recurso de três décimos dos membros da Casa.

II – realizar audiências públicas com entidades da socie-
dade civil.

III – convocar os Secretários Municipais ou diretores 
equivalentes, para prestarem informações sobre assunto ine-
rentes as suas atribuições.

IV – receber petições, reclamações, representações ou 
queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autori-
dades ou entidades públicas.

V – solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão.
VI – exercer, no âmbito de sua competência a fiscaliza-

ção dos atos do Executivo e da Administração Indireta.
§ 2º. As Comissões Especiais, criada por deliberação do 

Plenário, serão destinadas ao estudo de assunto específico e à 
representação da Câmara em congresso, solenidade e outros 
atos públicos.

§ 3º. Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto 
quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou 
blocos parlamentares que participem da Câmara. 

§ 4º. As Comissões Parlamentares e Inquéritos, que te-
rão poderes de investigação próprios das autoridades judi-
ciais, além de outros previstos no Regimento Interno da Casa, 
serão criados pela Câmara Municipal, mediante requerimen-
to de um terço, para a apuração de fato determinado e por 
prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminha-
das ao Ministério Público, para que promova a responsabi-
lidade civil ou criminal dos infratores. (Redação dada pela 
Emenda n. 01, de 2010)
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Art.  28. A minoria e as representações partidárias e os 
blocos parlamentares, terão líder. (Redação dada pela Emenda 
n. 01, de 2010)

§ 1º. A indicação dos líderes será feita em documento 
subscrito e pelos membros das representações, blocos parla-
mentares ou partidos políticos à Mesa, imediatamente à ins-
talação do primeiro período legislativo anual. (Redação dada 
pela Emenda n. 01, de 2010)

§ 2º. Revogado. (Revogado pela emenda n.01 de de 2010).
Art. 29. Além de outras atribuições prevista no Regimen-

to Interno, os líderes indicarão os representantes partidários 
nas Comissões da Câmara.

Parágrafo Único (Revogado) (Revogado pela emenda 
n.01 de de 2010).

Art. 30. A Câmara Municipal, observando o disposto 
nesta Lei Orgânica, compete elaborar seu Regimento Interno, 
dispondo sobre sua organização, política e provimento de car-
gos de seus serviços e, especialmente sobre:

I – sua instalação e funcionamento;
II – posse de seus membros;
III – eleição da Mesa, sua composição e suas atribuições;
IV – número de reuniões mensais;
V – comissões;
VI – sessões;
VII – deliberações;
VIII – todo e qualquer assunto de sua administração interna.
Art. 31. Por deliberação da maioria de seus membros, 

a Câmara poderá convocar Secretário Municipal ou Diretor 
equivalente para, pessoalmente, prestar informações acerca de 
assuntos previamente estabelecidos.

Parágrafo Único. A falta de comparecimento do Secretá-
rio Municipal ou Diretor equivalente, sem justificativa razoá-
vel, será considerado desacato à Câmara, e, se o Secretário ou  
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Diretor equivalente for Vereador licenciado, o não compareci-
mento nas condições mencionadas caracterizará procedimen-
to incompatível com a dignidade da Câmara, para instauração 
do respectivo processo na forma da  lei federal e consequente 
cassação do mandato.

Art. 32. O Secretário Municipal ou Diretor equivalente, a 
seu pedido, poderá comparecer perante o Plenário ou qualquer 
Comissão da Câmara para expor assunto e discutir projeto de  
lei ou qualquer outro ato normativo relacionado com o seu ser-
viço administrativo.

Art. 33. Os vereadores podem solicitar do Secretário 
Municipal e auxiliar equivalente informações sobre assun-
tos administrativos sobre atos sujeitos a sua fiscalização ou 
sobre fatos relacionados com matéria legislativa em trami-
tação, devendo essas informações serem aprestadas dentro 
de no máximo quinze  dias úteis. Redação dada pela emenda 
n. de 2010.

Art. 34. À Mesa, dentre outras atribuições, compete:
I – tomar todas as medidas necessárias à regularidade 

dos trabalhos legislativos;
II – propor projetos que criem ou extingam cargos nos 

serviços da Câmara e fixem os respectivos vencimentos obede-
cidas as disposições constitucionais;

III – apresentar projetos de lei dispondo sobre abertu-
ra de créditos suplementares ou especiais, através do apro-
veitamento total ou parcial das consignações orçamentárias 
da Câmara;

IV – promulgar a Lei Orgânica e suas emendas;
V – representar, junto ao Executivo, sobre necessidades 

de economia interna;
VI – contratar, na forma da lei, por tempo determinado, 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público.
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 Art. 35. Dentre outras atribuições, compete ao Presiden-
te da Câmara:

I – representar a Câmara em juízo e fora dela;
II – dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos 

e administrativos da Câmara;
III – interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;
IV – promulgar as Resoluções e decretos legislativos;
V – promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto te-

nha sido rejeitado pelo Plenário; (Redação dada pela Emenda 
n. 01, de 2010)

VI – fazer publicar os atos da Mesa, as resoluções, decre-
tos legislativos e as leis que vier a promulgar;

VII – autorizar as despesas da Câmara;
VIII – representar por decisão da Câmara, sobre a in-

constitucionalidade de lei ou ato municipal;
IX – solicitar, por decisão da maioria absoluta da Câma-

ra, a intervenção do Município nos casos admitidos pela Cons-
tituição Federal e pela Constituição do Estado.

X – manter a ordem no recinto da Câmara, podendo so-
licitar a força necessária para essa finalidade;

XI – encaminhar, para parecer prévio, a prestação de 
contas do Município ao Tribunal de Contas dos Municípios.

Seção III
DAS ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL

Art. 36. Compete à Câmara Municipal, com sanção do 
Prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência  do 
Município e, especialmente:

I – instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 
bem como aplicar suas rendas;

II – autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de 
dívidas;
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III – votar o orçamento anual e plurianual de investimen-
tos, bem como autorizar a abertura de créditos suplementares 
ou especiais.

IV – deliberar sobre obtenção e concessão de emprésti-
mos e operações de crédito, em como a forma e os meios de 
pagamento;

V – autorizar a concessão de auxílios e subvenções;
VI – autorizar a concessão de serviços públicos;
VII – autorizar a concessão do direito real de uso de 

bens imóveis municipais; (Redação dada pela Emenda n. 01, 
de 2010)

VIII – revogado; (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
IX – autorizar  alienação de bens imóveis;
X – autorizar a aquisição de bens imóveis; (Redação dada 

pela Emenda n. 01, de 2010)
XI – criar, transformar e extinguir cargos, empregos e 

funções públicas e fixar os respectivos vencimentos, inclusive 
os dos serviços da Câmara;

XII – criar, estruturar e conferir atribuições  e Secretários 
ou diretores equivalentes e órgãos da administração pública;

XIII – aprovar o Plano Diretor de Desenvolvimento In-
tegrado;

XIV – autorizar convênios com entidades públicas ou 
particulares e consórcios com outros municípios;

XV – delimitar o perímetro urbano;
XVI – alterar da denominação de próprios, vias e logra-

douros públicos; (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)
XVII – estabelecer normas urbanísticas, particularmente 

as relativas a zoneamento e loteamento.
Art. 37. Compete privativamente à Câmara Municipal 

exercer as seguintes atribuições, dentre outras:
I – eleger sua Mesa;
II – elaborar o Regimento Interno;
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III – organizar os serviços administrativos internos e 
prover os cargos respectivos;

IV – propor a criação dos cargos dos serviços adminis-
trativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos;

V – conceder licença ao Prefeito, Vice - prefeito e aos 
Vereadores;

VI – autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município,, por 
mais de quinze dias, por necessidade do serviço;

VII – tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando 
sobre o parecer do Tribunal de Contas dos Municípios, obser-
vados os seguintes preceitos:

a) – o parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer 
por decisão de dois terços dos membros da Câmara;
b) (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
c) – rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, re-
metidas ao Ministério público para os fins de direito.
VIII – decretar a perda do mandato do Prefeito e dos 

Vereadores, nos casos indicados na Constituição Federal, nesta 
lei Orgânica e na legislação federal aplicável;

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

X – proceder a tomada de contas do Prefeito, através de 
comissão especial, quando não apresentadas à Câmara e ao 
Tribunal de Contas, dentro de sessenta dias após a abertura da 
sessão legislativa; (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

XI  (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
XII – estabelecer e mudar temporariamente o local de 

suas reuniões;
XIII – Convocar o Secretário do Municipio ou Dire-

tor equivalente para prestar esclarecimentos, aprazando dia 
e hora para o comparecimento, que não poderá ser inferior a 
quinze dias após a convocação; (Redação dada pela Emenda 
n. 01, de 2010)
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XIV – deliberar sobre o adiamento e a suspensão de suas 
reuniões;

XV – criar comissão parlamentar de inquérito sobre fato 
determinado e prazo certo, mediante requerimento de um ter-
ço e aprovação da maioria dos seus membros; (Redação dada 
pela Emenda n. 01, de 2010)

XVI – conceder título de cidadão honorário ou conferir 
homenagem a pessoas que reconhecidamente tenham presta-
do relevantes serviços ao Município ou nele se destacado pela 
atuação exemplar na vida pública e particular, mediante pro-
posta pelo voto de dois terços dos membros da Câmara;

XVII – solicitar intervenção do Estado no Município;
XVIII – julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, 

nos casos previstos na lei federal.
XIX – fiscalizar, observado o que dispõe os Arts. 37, 

inciso XI, 150, inciso II, 153, inciso III e 153 §2º, inciso I da 
Constituição Federal, a remuneração dos Vereadores, em cada 
legislatura para a subsequente, sobre a qual incidirá o imposto 
sobre renda e proventos de qualquer natureza;

XXI – fixar, observado o que dispõe os Arts. 37 inciso 
XI, 150, inciso II , 153, inciso III e 153. § 2º, inciso I da Cons-
tituição Federal, em cada legislatura para a subsequente, a re-
muneração do Prefeito e Vice-Prefeito, sobre a qual incidirá o 
imposto sobre rendas e proventos de qualquer natureza.

Art. 38. Ao término de cada sessão legislativa a Câma-
ra elegerá dentre os seus membros, em votação secreta, uma 
Comissão representativa, cuja composição reproduzirá, tanto 
quanto possível, a proporcionalidade da representação parti-
dária ou dos blocos parlamentares da Casa, que funcionará nos 
interregnos das sessões legislativas ordinárias, com as seguin-
tes atribuições:

I – reunir-se ordinariamente quinzenalmente e extraor-
dinariamente sempre que convocada pelo Presidente;
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II – zelar pelas prerrogativas do Poder legislativo;
III – zelar pela observância da Lei Orgânica e dos direitos 

e garantias individuais;
IV – autorizar o Prefeito a se ausentar do Municipio por 

mais de quinze dias;
V – convocar extraordinariamente a Câmara em caso de 

urgência ou interesse público relevante;
§ 1º. A Comissão Representativa, constituída por número 

ímpar de Vereadores, será presidida pelo Presidente da Câmara;
§ 2º. A Comissão Representativa deverá apresentar rela-

tório dos trabalhos por ela realizados, quando  do reini-
cio do período de funcionamento ordinário da Câmara;

Seção IV
DOS VEREADORES

Art. 39. Os Vereadores são invioláveis no exercício do 
mandato, e na circunscrição do Municipio, por suas opiniões, 
palavras e votos.

Art. 40. É vedado ao Vereador
I – desde a expedição do Diploma:
a) – firmar ou manter contrato com o Municipio, com 
suas autarquias, fundações, empresas públicas, socieda-
des de economia mista ou com suas empresas concessio-
nárias de serviço público, salvo quando o contrato obe-
decer a clausulas uniformes;
b) – aceitar cargo, emprego ou função, no âmbito da ad-
ministração Pública Direta ou Indireta Municipal, salvo 
mediante aprovação em concurso público e observado o 
disposto no Art. 87, incisos I,IV e V desta Lei Orgânica;
II – desde a Posse:
a) – ocupar cargo, função ou emprego, na Administra-
ção Pública Direta ou Indireta  do Município, de que seja 
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exonerável “ad nutum”, salvo o cargo de Secretário Mu-
nicipal ou Diretor equivalente, desde que se licencie do 
exercício do mandato;
b) – exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou mu-
nicipal;
c) – ser proprietário, controlador ou diretor de empre-
sa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa 
jurídica de direito público do Município ou nela exercer 
função remunerada;
d) – patrocinar causa junto ao Municipio em que seja in-
teressada qualquer das entidades a que se refere a alínea 
“a” do inciso I
Art. 41. Perderá o mandato o Vereador:
I – que infringir qualquer das proibições estabelecidas no 

artigo anterior;
II – cujo procedimento for declarado incompatível com 

o decoro parlamentar ou atentatório às instituições vigentes;
III – que utilizar-se do mandato para a prática de atos de 

corrupção ou de improbidade administrativa;
IV – que deixar de comparecer, em cada sessão legis-

lativa anual, à Terça parte das sessões ordinárias da Câma-
ra, salvo doença comprovada, licença ou missão autorizada 
pela Câmara;

V – que fixar residência fora do Município;
VI – que perder ou tiver suspensos seus direitos políticos;
§ 1º. Além de outros casos definidos no Regimento Inter-

no da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o 
decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao 
Vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais.

§ 2º. Nos casos dos incisos I e II a perda do mandato será 
declarada pela Câmara por voto secreto e maioria absoluta, 
mediante provocação da Mesa ou de partido político represen-
tado na Câmara, assegurada ampla defesa.
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§ 3º. Nos casos previstos nos incisos II a VI, a perda será 
declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante pro-
vocação de qualquer de seus membros ou de partido político 
representado na Câmara, assegurada ampla defesa.

Art. 42. O Vereador poderá licenciar-se:
I – por motivo de doença;
II – para tratar, sem remuneração, de interesse particular, 

desde que o afastamento não ultrapasse centro e vinte dias por 
sessão legislativa;

III – para desempenhar missões temporárias, de caráter 
cultural ou de interesse do Município;

§ 1º. Não perderá o mandato, considerando-se automati-
camente licenciado, o Vereador investido no cargo de secretá-
rio Municipal Ou Diretor equivalente, conforme o previsto no 
Art. 40 inciso II, alínea “a” desta Lei Orgânica.

§ 2º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
§ 3º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
§ 4º. A licença para tratar de assunto particular não será  

inferior a trinta dias e o Vereador não poderá reassumir o exer-
cício do mandato antes do término da licença.

§ 5º. Independentemente de requerimento, considerar-
-se-á como licença o não comparecimento às reuniões de Ve-
reador privado, temporariamente, de sua liberdade, em virtude 
de processo criminal em curso.

§ 6º. Na hipótese do § 1º, o Vereador poderá optar pela 
remuneração do mandato.

Art. 43. Dar-se-á a convocação do Suplente de Vereador 
nos casos de vaga ou de licença.

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

§ 2º. Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior 
não for preenchida, calcular-se-á quorum em função dos Vere-
adores remanescentes.
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Seção V
DO PROCESSO LEGISLATIVO

Art. 44. O processo Legislativo municipal compreende a 
elaboração de:

I – emendas à Lei Orgânica Municipal;
II – leis complementares;
III – leis ordinárias;
IV – leis delegadas;
V – resoluções e 
VI – decretos legislativos.
Art. 45. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante 

proposta:
I – de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara 

Municipal;
II – do Prefeito Municipal.
§ 1º. A proposta será votada em dois turnos com inters-

tício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos mem-
bros da Câmara Municipal;

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

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

Art. 46. A iniciativa das leis cabe a qualquer Vereador, ao 
Prefeito e ao eleitorado que a exercerá sob a forma de moção 
articulada, subscrita, no mínimo, por cinco por cento do total 
do número de eleitores do Município.

Art. 47. As leis complementares somente serão aprova-
das se obtiverem maioria absoluta dos votos dos membros da 
Câmara Municipal, observados os demais termos de votação 
das leis ordinárias.

Parágrafo Único (Revogado) (Revogado pela Emenda 
n.01, de 2010)
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I (Revogado) (Revogado pela Emenda n.01, de 2010)
II (Revogado) (Revogado pela Emenda n.01, de 2010)
III (Revogado) (Revogado pela Emenda n.01, de 2010)
IV (Revogado) (Revogado pela Emenda n.01, de 2010)
V (Revogado) (Revogado pela Emenda n.01, de 2010)
VI (Revogado) (Revogado pela Emenda n.01, de 2010)
VII (Revogado) (Revogado pela Emenda n.01, de 2010)
Art. 48. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que 

disponham sobre:
I – criação, transformação ou extinção de cargos, fun-

ções ou empregos públicos na Administração Direta e autár-
quica ou aumento de sua remuneração;

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

III – criação, estruturação e atribuições das Secretarias 
ou Departamentos equivalentes a órgão da Administração 
Pública;

IV – matéria tributaria e orçamentária, e a que autorize 
a abertura de créditos ou conceda auxílios, prêmios e subven-
ções. (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

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

Art. 49. É da competência exclusiva da Mesa da Câmara 
a iniciativa das leis que disponham sobre:

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

II – organização dos serviços administrativos da Câma-
ra, criação, transformação ou extinção de seus cargos, empre-
gos ou funções e fixação da respectiva remuneração.

Parágrafo Único. Nos projetos de competência exclusiva 
da Mesa da Câmara não serão admitidas emendas que aumen-
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tem a despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do 
inciso II deste artigo, se assinada pela maioria dos Vereadores.

Art. 50. O Prefeito poderá solicitar urgência para apre-
ciação dos projetos de sua iniciativa.

§ 1º. Solicitada a urgência, a Câmara deverá se manifes-
tar em até trinta dias sobre a proposição, contados da data em 
que for feita a solicitação.

§ 2º. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior 
sem deliberação pela Câmara, será a proposição incluída na 
Ordem do Dia da primeira sessão, sobrestando-se as demais 
proposições, para que se ultime a votação.

§ 3º. O prazo do § 1º não corre no período de recesso da 
Câmara, nem se aplica aos projetos de lei complementar, salvo 
se, para sua apreciação, houve convocação de sessões extraor-
dinárias.

Art. 51. Aprovado o projeto de lei será enviado ao Prefei-
to, que , aquiescendo, o sancionará.

§ 1º. O Prefeito considerando o projeto, no todo ou 
em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse públi-
co, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias 
úteis, contados da data do recebimento, só podendo ser re-
jeitado pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores, em 
escrutínio secreto.

§ 2º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de 
artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

§ 3º. Decorrido o prazo do § 1º, o silêncio do Prefeito im-
portará em sanção, competindo ao Presidente da Câmara fazer 
a promulgação. (Redação dada pela Emenda n.01, de 2010).

§ 4º. A apreciação do veto pelo Plenário da Câmara será, 
dentro de trinta dias a contar do seu recebimento, em uma só 
discussão e votação, com parecer ou sem ele, considerando-
-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores, em 
escrutínio secreto.
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§ 5º. Rejeitado o veto, será o projeto enviado para a pro-
mulgação, dentro do prazo de quarenta e oito horas. (Redação 
dada pela Emenda n. 01, de 2010)

§ 6º. Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no 
§ 4º, o veto será colocado na Ordem do dia da sessão imediata, 
sobrestadas as demais proposições, até a sua votação final, res-
salvadas as matérias de que trata o Art. 50 desta Lei Orgânica.

§ 7º. A não promulgação da lei no prazo de quarenta e 
oito horas pelo Prefeito, nos casos dos §§ 3º e 5º, terá o Pre-
sidente da Câmara a obrigação de fazê-lo em igual prazo e, se 
este se omitir, a obrigação será do Vice-Presidente. (Redação 
dada pela Emenda n. 01, de 2010)

Art. 52. As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito, 
que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal.

§ 1º. Os atos de competência privativa da Câmara, a ma-
téria reservada à lei e os planos plurianuais e orçamento não 
serão objeto de delegação. Redação dada pela emenda n.  2010.

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

§ 3º. O decreto legislativo poderá determinar a aprecia-
ção do projeto pela Câmara que a fará em votação única, veda-
da a apresentação de emenda.

Art. 53. Os projetos de resolução disporão sobre matérias 
de interesse interno da Câmara e os projetos de decreto legisla-
tivo sobre os demais casos de sua competência privativa.

§ 1º Nos casos de projetos de resolução se apresentados pela 
Mesa, ficarão sujeitos a apenas uma discussão e votação;  se apre-
sentados pelos Vereadores, sujeitos a duas discussões e votações.

§ 2º. No caso de projeto de decreto legislativo, fica a ma-
téria sujeita a duas discussões e votações.

§ 3º Nos casos de projeto de resolução e de projeto de 
decreto legislativo, considerar-se-á encerrada com a votação fi-
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nal a elaboração da norma jurídica, que será promulgada pelo 
Presidente da Câmara. 

Art. 54 A matéria constante de projetos de lei rejeitada 
somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma 
sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos 
membros da Câmara.

Seção VI
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, 

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Art. 55. A Fiscalização contábil, financeira e orçamen-
tária do Município será exercida pela Câmara Municipal, me-
diante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do 
Executivo, instituídos em lei.

§ 1º. O controle externo da Câmara será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, e compreende-
rá a apreciação das Contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, 
o acompanhamento das atividades financeiras e orçamentária, 
bem como o julgamento das contas dos administradores e de-
mais responsáveis por vens ou valores públicos.

§ 2º. As contas do Prefeito prestadas anualmente, serão 
julgadas pela Câmara Municipal após o recebimento do pare-
cer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios. (Redação 
dada pela Emenda n. 01, de 2010)

§ 3º. Somente por decisão de dois terços dos membros 
da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer emitido 
pelo Tribunal de Constas.

§ 4º. As contas relativas à aplicação dos recursos trans-
feridos pela União e Estado serão prestadas na forma da legis-
lação federal e estadual em vigor, podendo o Município suple-
mentar essas contas, sem prejuízo de sua inclusão na prestação 
anual de contas.



38

Art. 56. O Executivo manterá sistema de controle inter-
no, a fim de: 

I – criar condições indispensáveis para assegurar eficá-
cia ao controle externo e regularidade à realização da receita 
e despesas;

II – acompanhar as execuções de programas de trabalho 
e do orçamento;

III – avaliar os resultados alcançados pelos administradores;
IV – verificar a execução dos contratos.
Art. 57. As contas do Município ficarão permanente-

mente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e 
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos 
termos da lei. (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

Parágrafo único. Para fins de eficácia, no processo de jul-
gamento das contas anuais, a deliberação ocorrerá após a co-
locação a disposição dos contribuintes por sessenta dias, me-
diante convocação para este fim. (Redação dada pela Emenda 
n. 01, de 2010)

CAPÍTULO II
DO PODER EXECUTIVO

Seção I
DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

Art. 58. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo 
Prefeito, auxiliado pelos Secretários Municipais ou Diretores 
equivalentes.

Parágrafo único. Aplica-se à elegibilidade para Prefeito e 
Vice-Prefeito e disposto no § 1º do Art. 17 desta lei Orgânica e 
idade mínima de vinte e um anos.

 Art. 59. A eleição do Prefeito e do Vice–Prefeito realizar-
-se-á simultaneamente. Nos termos estabelecidos no art. 29, 
incisos I e II da Constituição Federal.
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§ 1º. A eleição do Prefeito importará a do Vice–prefeito 
com ele registrado.

§ 2º. Será considerado eleito Prefeito o candidato que, 
registrado por partido político, obtiver maior número de votos, 
não computados os em branco e os nulos, enquanto o Munici-
pio tiver menos  de 200.000 habitantes.

Art. 60. O Prefeito e o Vice - prefeito tomarão posse no 
dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição , em sessão sole-
ne da Câmara Municipal, prestando o compromisso de manter, 
defender e cumprir a Lei Orgânica, observar as leis da União, 
do Estado e do Municipio, promover o bem geral dos Muníci-
pes e exercer o cargo sob a inspiração da democracia, da legiti-
midade e da legalidade.

Parágrafo Único.  Decorridos dez dias da data fixada 
para a posse, o Prefeito ou o Vice-prefeito, salvo motivo de for-
ça maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago.

Art. 61. Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento e 
suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice–prefeito.

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

§ 2º. O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe 
forem conferidas por lei, auxiliará o Prefeito, sempre que por 
ele for convocado para missões especiais.

§ 3º. O Prefeito, de conformidade com a lei, poderá dele-
gar ao Vice-prefeito a responsabilidade administrativa de seto-
res específicos da administração.

Art. 62. Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice- 
prefeito, ou vacância do cargo, assumirá a administração mu-
nicipal o Presidente da Câmara.

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



40

Art. 63. Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, 
far-se-á eleição noventa dias depois de aberta a última vaga. 
(Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

§ 1º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do perí-
odo, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias depois 
da última vaga, pela Câmara, na forma da lei. (Redação dada 
pela Emenda n. 01, de 2010)

§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar 
o período de seus antecessores. (Redação dada pela Emenda n. 
01, de 2010)

Art. 64. O mandato do Prefeito é de quatro anos.
Art. 65. O Prefeito e o Vice-Prefeito, quando no exercí-

cio do cargo , não poderão, sem licença da Câmara Municipal, 
ausentar-se do Municipio por período superior a quinze dias, 
sob pena de perda do cargo ou do mandato

§ 1º.  O prefeito regularmente licenciado terá o direito de 
perceber a remuneração, quando: (Remunerado pela Emenda 
n.01 de 2010)

I – impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de do-
ença devidamente comprovada;

II – a serviço ou em missão de representação no 
Município.

§ 2º. A remuneração do Prefeito será estipulada na for-
ma do inciso XXI do Art. 37 desta Lei Orgânica e obedecerá 
também os limites estabelecidos nas Constituições Federal e 
Estadual. (Renumerado pela Emenda n.01 de 2010)

Art. 66. O Prefeito e Vice-Prefeito farão declaração de 
seus bens, os quais ficarão arquivados na Câmara, constando 
das respectivas atas o seu resumo, e a cada ano obrigatoria-
mente para os respectivos órgãos de controle. (Redação dada 
pela Emenda n. 01, de 2010)
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Seção II
DAS ATRIBUIÇÕES DO PREFEITO

Art. 67. Ao Prefeito, como chefe da administração com-
pete dar cumprimento, às deliberações da Câmara, dirigir, fis-
calizar e defender os interesses do Município, bem como ado-
tar de acordo com a lei, todas as medidas administrativas de 
utilidade pública, sem exceder as verbas orçamentárias.

Art. 68. Compete ao Prefeito, entre outras atribuições:
I – a iniciativa das leis, na forma e caso previstos nesta 

Lei Orgânica;
II – representar o Municipio em Juízo e fora dele;
III – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas 

pela Câmara e expedir os regulamentos para sua fiel execução;
IV – vetar, no todo ou em  parte, os projetos de lei apro-

vados pela Câmara;
V – decretar, nos termos da lei, a desapropriação por uti-

lidade pública, ou por interesse social;
VI – expedir decretos, portarias, e outros atos  adminis-

trativos;
VII – permitir ou autorizar o uso de bens municipais por 

terceiros;
VIII – permitir ou autorizar a execução de serviços pú-

blicos, por terceiros;
IX – prover os cargos públicos e expedir os demais atos 

referentes a situação funcional dos servidores;
X – enviar à Câmara Municipal os projetos de lei relati-

vos ao orçamento anual e ao plano plurianual do Municipio e 
das suas autarquias, dentro dos prazos previstos na lei federal;

XI – encaminhar à Câmara, até 15 de abril, a prestação de 
contas, bem como os balanços do exercício findo;

XII – encaminhar aos órgãos competentes os planos de 
aplicação e as prestações de contas exigidas em lei;
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XIII – fazer publicar os atos oficiais;
XIV (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
XV – prover os serviços e obras da administração 

pública;
XVI – superintender a arrecadação dos tributos, bem 

como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas 
e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou de 
créditos votados pela Câmara;

XVII – colocar à disposição da Câmara, até o dia 20 de 
cada mês, os recursos correspondentes às suas dotações orça-
mentárias, compreendendo os créditos suplementares e espe-
ciais; (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

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

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

XX – oficializar, obedecidas as normas urbanísticas apli-
cáveis, as vias e logradouros públicos, mediante denominação 
aprovada pela Câmara;

XXI – convocar extraordinariamente a Câmara quando 
o interesse da administração o exigir;

XXII – aprovar, depois de percorridos os caminhos le-
gais, os projetos de loteamento, arruamento e zoneamento ur-
bano ou para fins urbanísticos;

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

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

XXV -  contrair empréstimos e realizar operações de cré-
dito dentro dos limites estabelecidos na lei orçamentária ou 
mediante prévia autorização da Câmara ;



43

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

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

XXVIII – desenvolver o sistema viário do Município;
XXIX – conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos li-

mites das respectivas verbas orçamentárias e do plano de dis-
tribuição, prévia e anualmente aprovado pela Câmara;

XXX – providenciar sobre o incremento do ensino;
XXXI – estabelecer a divisão administrativa do Munici-

pio, de acordo com a lei;
XXXII – solicitar o auxilio das autoridades policiais do 

Estado para garantir o cumprimento de seus atos;
XXXIII – solicitar, obrigatoriamente, autorização à Câ-

mara para ausentar-se do Municipio por tempo superior a 
quinze dias;

XXXIV – adotar providências para a conservação e sal-
vaguarda do patrimônio Municipal;

XXXV – publicar, até trinta dias após o encerramento de 
cada bimestre, relatório resumido da execução orçamentária.

Art. 69. O Prefeito poderá delegar, por decreto, a seus 
auxiliares, as funções administrativas previstas nos incisos IX, 
XV e XXIV do art. 68.

Seção III
DA PERDA E EXTINÇÃO DO MANDATO

Art. 70. É vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou fun-
ção na Administração Pública direta ou indireta, ressalvada a 
posse em virtude de concurso público e observado o disposto 
no Art. 87 , incisos I, IV e V desta Lei Orgânica.

§ 1º. É igualmente vedada ao Prefeito e ao Vice – Prefeito 
desempenhar função de administração em qualquer empresa 
privada que tenha contratos ou negócios com o Município.
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§ 2º. A infringência ao disposto neste artigo e em seu § 1º 
importará em perda do mandato.

Art. 71. As incompatibilidades declaradas no Art. 40, 
seus incisos a letras desta Lei Orgânica, estendem-se no que 
forem aplicáveis, ao Prefeito e aos Secretários Municípios ou 
Diretores equivalentes.

Art. 72. São crimes de responsabilidade do Prefeito os 
previstos em lei federal.

Parágrafo Único. (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 
01, de 2010)

Art. 73. São infrações político-administrativas do Prefei-
to as previstas em lei federal.

Parágrafo Único. O Prefeito será julgado, pela prática 
de infrações político – administrativas, perante a Câmara 
Municipal.

Art. 74. Será declarado vago, pela Câmara Municipal, o 
cargo de prefeito quando:

I – ocorrer falecimento, renúncia ou condenação por cri-
me funcional ou eleitoral;

II – deixar de tomar posse, sem motivo justo e aceito pela 
Câmara, dentro do prazo de dez dias;

III – infringir as normas dos artigos 40 e 65 desta Lei 
Orgânica;

IV – perder ou tiver suspensos os direitos políticos.

Seção IV
DOS AUXILIARES DIRETOS DO PREFEITO

Art. 75. São auxiliares diretos do Prefeito;
I – Os Secretários Municipais os Diretores equivalentes.
II – Os sub–prefeitos.
Parágrafo único. Revogado. (Revogado pela Emenda n. 

01, de 2010)
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Art. 76. A lei municipal estabelecerá as atribuições dos 
auxiliares diretos do Prefeito, definindo-lhes a competência, 
deveres e responsabilidades.

Art. 77. São condições essenciais para a investidura no 
cargo de Secretário ou Diretor equivalente:

I – ser brasileiro;
II – estar no exercício  dos direitos políticos;
III – ser maior de vinte e um anos.
Art. 78. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos 

Secretários ou Diretores:
I – subscrever atos e regulamentos referentes aos 

seus órgãos;
II – expedir instruções para a boa execução das leis, de-

cretos e regulamentos;
III – apresentar ao Prefeito relatório anual dos serviços 

realizados por suas repartições;
IV – comparecer à Câmara Municipal sempre que convo-

cados pela mesma, para prestação de esclarecimentos oficiais;
V – executar o orçamento de sua secretaria, na forma de-

finida em lei e regulamento. (Redação dada pela Emenda n. 01, 
de 2010)

§ 1º - Os decretos, atos e regulamentos referentes aos ser-
viços autônomos ou autárquicos serão referendados pelo Se-
cretário ou Diretor da Administração.

§ 2º - A infringência ao inciso IV deste artigo, sem justi-
ficação, importa em crime de responsabilidade.

Art. 79. Os Secretários ou Diretores são solidariamente 
responsáveis com o Prefeito pelos atos que assinarem, ordena-
rem ou praticarem.

Art. 80. A competência do Sub-prefeito limitar-se –á ao 
distrito para o qual foi nomeado.

Parágrafo Único. Aos sub-prefeitos, como delegados do 
Executivo, compete:
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I – cumprir e fazer cumprir, de acordo com as instruções 
recebidas do Prefeito, as leis, resoluções, regulamentos e de-
mais atos do Prefeito e da Câmara;

II – fiscalizar os serviços distritais;
III – atender as reclamações das partes e encaminhá-las 

ao Prefeito, quando se tratar de matéria estranha às suas atri-
buições ou quando lhes for favorável a decisão proferida;

IV – indicar ao Prefeito as providências necessárias ao 
Distrito;

V – prestar contas ao Prefeito mensalmente ou quando 
for solicitado. 

Art. 81. O sub–prefeito, em caso de licença ou impedi-
mento, será substituído por pessoa de livre escolha do Prefeito.

Art. 82. Os auxiliares diretos do Prefeito farão declaração 
de bens no ato da posse e anualmente até término do exercício 
do cargo.  (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

Seção V
DOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Art. 83. Os Conselhos Municipais são órgãos de coope-
ração governamental que têm por finalidade auxiliar a admi-
nistração na orientação, planejamento, interpretação e julga-
mento da matéria de sua competência.

Art. 84. A lei especificará as atribuições de cada Con-
selho , sua organização, composição, funcionamento, for-
ma de nomeação de titular e suplente e prazo de duração 
do mandato.

Art. 85. Os Conselhos Municipais são compostos por um 
número ímpar de membros observando, quando for o caso a 
representatividade da administração, das entidades públicas, 
associativas e dos contribuintes.
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Seção VI
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Art. 86. A administração Pública direta e indireta, de 
qualquer dos Poderes do Municipio, obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e tam-
bém ao seguinte:

I – os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende 
de aprovação prévia em concurso  público de provas ou de pro-
vas e títulos, ressalvada 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 uma vez por igual período;

IV – durante o prazo improrrogável previsto no edi-
tal de convocação, aquele aprovado em concurso público de 
provas ou de provas e títulos será convocado com priorida-
de sobre novos concursados para assumir cargo ou empre-
go, na carreira;

V – as funções de confiança, exercidas exclusivamen-
te por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em 
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos 
casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, des-
tinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessora-
mento; (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

VI – é garantido ao servidor público civil do município 
direito de livre associação sindical;

VII – o direito de greve será exercido nos termos e nos 
limites definidos em lei complementar federal;

VIII – a lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 
critérios de sua admissão;
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IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excep-
cional interesse público;

X – a revisão geral da remuneração do servidor público 
far-se-á sempre na mesma data;

XI – a lei fixará o limite máximo e a relação de valores 
entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, 
observando, como limite máximo, os valores percebidos como 
remuneração, em espécie, pelo Prefeito;

XII – os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo 
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;

XIII – é vedada a vinculação ou equiparação de venci-
mentos, para efeito de remuneração pessoal do serviço públi-
co, ressalvado o disposto no inciso anterior e no Art. 88, § 1º, 
desta Lei Orgânica.

XIV – os acréscimos pecuniários percebidos por servi-
dor público não serão computados nem acumulados, para fins 
de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo titulo ou 
idêntico fundamento;

XV – os vencimentos dos servidores públicos serão irre-
dutíveis e a remuneração observará o que dispões os Arts.37, 
incisos XI,XII; 150, inciso II; 153, inciso III e 153, § 2º, inciso I, 
da Constituição Federal;

XVI – é vedada a acumulação remunerada de cargos pú-
blicos, exceto quando houver compatibilidade de horários:

a) – a de dois cargos de professor;
b) – a de um cargo de professor e outro de técnico  ou 
cientifico;
c) – a de dois cargos ou empregos privativos de profissio-
nais de saúde, com profissões regulamentadas; Redação 
dada pela emenda n.  2010.
XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos 

e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades 
de economia mista e fundações mantidas pelo Poder Público;
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XVIII – a administração fazendária e seus servidores fiscais 
terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, precedên-
cia sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;

XIX – somente por lei específica poderão ser criadas 
empresa pública, sociedade de economia mista, autarquias ou 
fundação pública;

XX – 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 em-
presa privada;

XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, 
as obras, serviços, compras e alienações serão contratados me-
diante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabe-
leçam obrigações de pagamento, mantidas em condições efeti-
vas da proposta, nos termos da lei, exigindo-se a qualificação 
técnico - econômica indispensável à garantia do cumprimento 
das obrigações.

§ 1º - 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 caracterizam promoção  pes-
soal de autoridades ou servidores públicos.

§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III 
implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade respon-
sável, nos termos da lei.

§ 3º - As reclamações relativas à prestação de serviços 
públicos serão disciplinadas em lei.

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importa-
rão a suspensão dos direitos  políticos, a perda da função pú-
blica, a disponibilidade dos bens e ao ressarcimento ao erário, 
na forma e graduação previstas em lei, sem prejuízo de ação 
penal cabível.



50

§ 5º - A lei federal estabelecerá os prazos de prescrição 
para  ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, 
que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações 
de ressarcimento.

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direi-
to privado prestadores de serviços públicos responderão pelos 
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa.

Art. 87. Ao servidor público com 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 Prefeito, será afastado do 
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua 
remuneração. 

III – investido no mandato de Vereador, havendo compatibi-
lidade de horários, perceberá as vantagens  do seu cargo, emprego 
ou função , sem prejuízo  da remuneração do cargo eletivo, e, não 
havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior;

IV – em qualquer caso que exija afastamento para o exer-
cício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para 
todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento;

V – para efeito de benefício previdenciário, no caso de 
afastamento, os valores serão determinados como se no exer-
cício estivesse.

Seção VII
DOS SERVIDORES PÚBLICOS

Art. 88. O Município instituirá regime jurídico único e 
planos de carreira para o servidores da administração pública 
direta, das autarquias e das fundações públicas.
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§ 1º - A lei assegurará, aos servidores da administração 
direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições 
iguais ou assemelhadas do mesmo poder entre servidores dos 
Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de ca-
ráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.

§ 2º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo públi-
co o disposto na Constituição Federal, no art. 7º, IV, VII, VIII, 
IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admis-
são quando a natureza do cargo o exigir. (Redação dada pela 
Emenda n. 01, de 2010)

Art. 89. É obrigatória a quitação da folha de pagamento 
do pessoal ativo e inativo, da administração direta, autárquica e 
fundacional  do município até o dia 10 do mês seguinte ao venci-
do, sob pena de se proceder à atualização monetária da mesma.

Parágrafo Único – Para a atualização da remuneração em 
atraso, usar-se-ão os índices oficias de correção da moeda, cuja 
importância apurada, na forma deste artigo, será paga junta-
mente com a remuneração do mês subsequente, conforme o 
Art. 96, parágrafo 1º e 2º da Constituição do Estado de Goiás.

Art. 90.  O servidor será aposentado nos termos da cons-
tituição.

I (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
II (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
III (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
a) (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
b) (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
c) (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
d) (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
§ 1º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
§ 2º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
§ 3º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
§ 4º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
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§ 5º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
Art. 91. São estáveis, após três anos de efetivo exercício, 

os servidores nomeados em virtude de concurso público. (Re-
dação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

  § 1º.  O servidor público estável só perderá o cargo: 
I - em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
II – mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurada ampla defesa; 
III – mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla 
defesa. (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

§ 2º Invalidada por sentença judicial a demissão do ser-
vidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da 
vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito a 
indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponi-
bilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. 
(Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

§ 3º Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessida-
de, o servidor estável ficará em disponibilidade, com remu-
neração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. (Redação dada pela Emenda 
n. 01, de 2010)

  § 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, 
é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comis-
são instituída para essa finalidade. Redação dada pela emen-
da n.  2010.

Seção VIII
DA SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 92. O Município poderá constituir guarda munici-
pal, força auxiliar destinada à  proteção de seus bens , serviços 
e instalações, nos termos da lei complementar.
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§ 1º - A lei complementar de criação da Guarda Munici-
pal disporá sobre acesso, direitos, deveres, vantagens e regime 
de trabalho, com base na hierarquia e disciplina.

§ 2º - A investidura nos cargos de Guarda Municipal far – 
se – à mediante concurso público de provas ou de provas e títulos.

TITULO III
Da Organização Administrativa Municipal

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Art. 93. A administração Municipal é constituída dos ór-
gãos integrados na estrutura administrativa da prefeitura e de 
entidade dotadas de personalidade jurídica própria.

§ 1º - Os Órgãos da administração direta que compõem 
a estrutura administrativa da prefeitura se organizam e se co-
ordenam , atendendo aos principais técnicos recomendáveis ao 
bom desempenho de suas atribuições.

§ 2º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
I (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
II (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
III (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
IV (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
§ 3º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)

CAPÍTULO II
DOS ATOS MUNICIPAIS

Seção I
DA PUBLICIDADE DOS ATOS MUNICIPAIS

Art. 94. A Publicidade das leis e atos municipais far-se-á 
em órgão da imprensa local, se houver, ou por afixação na sede 
da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso.
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§ 1º - A escolha do órgão de imprensa para a divulgação 
das leis e atos administrativos far-se-á através de licitação. (Re-
dação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

§ 2º - Nenhum ato produzirá efeito antes da sua publicação.
§ 3º - A Publicação dos atos não normativos pela im-

prensa poderá ser resumida.
Art. 95. (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, 

de 2010)
I (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
II (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
III (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)

Seção II
DOS LIVROS

Art. 96 (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
§ 1º Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
§ 2º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)

Seção III
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Art. 97. (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
I (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
a) Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
b) Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
c) Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
d) Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
e) Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
f) Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
g) Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
h) Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
i) Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
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II (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
a) (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
a) Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
b)Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
c) Revogado. (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)

III (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
a) Revogado. Revogado pela emenda n.  2010.
b) Revogado. Revogado pela emenda n.  2010.
Parágrafo Único. (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 

01, de 2010)

Seção IV
DAS PROIBIÇÕES

Art. 98. O Prefeito, o Vice - Prefeito, os Vereadores e os 
servidores municipais, não poderão contratar com o Municí-
pio. (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

Parágrafo Único – Não se incluem nesta proibição os 
contatos cujas clausulas e condições sejam uniformes para to-
dos os interessados

Art. 99.  A pessoa jurídica em débito com o sistema de 
seguridade social como estabelecido em lei federal, não pode-
rá contratar com o Poder Público Municipal nem dele receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditício.

Seção V
DAS CERTIDÕES

Art. 100.  A Prefeitura e a Câmara Municipal são obriga-
das a fornecer a qualquer interessado, no prazo máximo de dez 
dias, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que reque-
ridas para fim de direito determinado, sob pena de responsa-
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bilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua 
expedição. No mesmo prazo deverão atender às requisições 
judiciais se outro não for fixado pelo Juiz.

Parágrafo Único – As certidões relativas ao Poder Execu-
tivo serão fornecidas pelo Secretário ou Diretor da Adminis-
tração da Prefeitura, exceto as declaratórias de efetivo exercício 
do Prefeito, que serão fornecidas pelo Presidente da Câmara.

CAPÍTULO III
DOS BENS MUNICIPAIS

Art. 101. Cabe ao Prefeito e a cada Secretário a admi-
nistração dos bens municipais, respeitada a competência da 
Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. (Redação 
dada pela Emenda n. 01, de 2010)

Art. 102. Todos os bens municipais deverão ser cadastra-
dos, com a identificação  respectiva, numerando-se os móveis e 
utensílios  segundo o que for estabelecido em regulamento, os 
quais ficarão sob a responsabilidade do chefe da Secretaria ou  
Diretoria a que forem distribuídos.

Art. 103. Deverá ser feita, anualmente, a conferência da 
escrituração patrimonial com os bens existentes, e, na presta-
ção de contas de cada exercício, será incluído o inventário de 
todos os bens municipais.

I (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
II (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
Parágrafo único. (Revogado) (Revogado pela emenda 

n. de 2010)
Art. 104. A alienação de bens municipais, subordinada à 

existência de interesse púbico devidamente justificado, será sem-
pre precedida de avaliação e obedecerá as seguintes normas:

I – quando imóveis, dependerá de autorização legislativa 
e licitação na modalidade de concorrência pública, dispensada 
esta nos casos de:
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a) dação em pagamento; 
b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão 

ou entidade da administração pública e para os casos de pro-
gramas sociais; 

c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos 
constantes do inciso X do art. 24 desta Lei; 

d) investidura; 
e) venda a outro órgão ou entidade da administração pú-

blica, de qualquer esfera de governo;        
f) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, concessão 

de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens 
imóveis residenciais construídos, destinados ou efetivamente 
utilizados no âmbito de programas habitacionais ou de regula-
rização fundiária de interesse social desenvolvidos por órgãos 
ou entidades da administração pública;

g) alienação gratuita ou onerosa, aforamento, conces-
são de direito real de uso, locação ou permissão de uso de 
bens imóveis de uso comercial de âmbito local com área de 
até 250 m² (duzentos e cinqüenta metros quadrados) e in-
seridos no âmbito de programas de regularização fundiária 
de interesse social desenvolvidos por órgãos ou entidades da 
administração pública;

II – quando móveis, dependerá apenas de prévia avalia-
ção e licitação, dispensada esta nos casos de: 

a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de 
interesse social, após avaliação de sua oportunidade e conveni-
ência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma 
de alienação; 

b)  permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública; 

c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, 
observada a legislação específica;

d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente;
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e)  venda de bens produzidos ou comercializados por 
órgãos ou entidades da Administração Pública, em virtude de 
suas finalidades;

f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos 
ou entidades da Administração Pública, sem utilização previsí-
vel por quem deles dispõe. (Redação dada pela Emenda n. 01, 
de 2010)

Art. 105. O Municipio, preferentemente à venda ou  doa-
ção de seus bens imóveis, outorgará concessão de direito real de 
uso, mediante prévia autorização legislativa e Licitação pública.

§ 1º - A Licitação poderá ser dispensada, por lei , quando 
o uso se destinar à concessionária de serviço público, a entida-
des assistenciais, ou quando houver relevante interesse público, 
devidamente justificado.

§ 2º - A venda aos proprietários de imóveis lindeiros de 
áreas urbanas e inaproveitáveis para uso público, resultantes de 
obras públicas, dependerá apenas de prévia avaliação e auto-
rização legislativa, dispensada a licitação. (Redação dada pela 
Emenda n. 01, de 2010)

Art. 106. A permuta, dependerá  de prévia avaliação e 
autorização legislativa.

 Art. 107.  É proibida a doação, venda ou concessão de 
direito real de uso de qualquer fração de parques, praças, jar-
dins, ruas, largos e margens de lagos públicos. (Redação dada 
pela Emenda n. 01, de 2010)

 Parágrafo único. Os espaços de venda de jornais e  re-
vistas, produtos de alimentação, lazer e outros, quando aprova-
dos pela Administração, serão cedidos no regime de cessão ou 
permissão de uso. (Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)

Art. 108. O uso de bens municipais, por terceiros só po-
derá ser feito mediante cessão ou permissão a título precário e 
por tempo determinado, conforme o interesse público exigir. 
(Redação dada pela Emenda n. 01, de 2010)
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§ 1º - A concessão de uso dos bens públicos de uso espe-
cial e dominicais dependerá de lei e concorrência e será feita 
mediante contrato, sob pena de nulidade do ato, ressalvada a 
hipótese do § 1º do Art. 105 desta Lei Orgânica.

§ 2º - A concessão administrativa de bens públicos de 
uso comum somente poderá ser outorgada para finalidades es-
colares, de assistência social ou turística, mediante autorização 
legislativa.

§ 3º - A permissão de uso, que poderá incidir sobre qual-
quer bem público, será feita, a título precário, por ato unilateral 
do Prefeito, através de decreto.

Art. 109. Poderão ser cedidos a particulares, para servi-
ços transitórios, máquinas e operadores da Prefeitura, desde 
que não haja prejuízos para os trabalhos do Municipio e o in-
teressado recolha , previamente, a remuneração  arbitrada e as-
sine termo de responsabilidade pela conservação e devolução 
dos bens cedidos.

Parágrafo Único – Pode o Municipio ceder máquinas e 
equipamentos  rodoviários a outros municípios, mediante assi-
natura de termo de permuta de serviços. 

Art. 110. A utilização administrativa dos bens públicos 
do uso especial, como mercados, matadouros, estações, recin-
tos de espetáculos e campos de esporte, serão feitas na forma 
da lei e regulamentos respectivos.

CAPÍTULO IV
DAS OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS

Art. 111. Nenhum empreendimento de obras e serviços 
do Municipio poderá ter inicio sem prévia elaboração do plano 
respectivo, no qual, obrigatoriamente, conste:

I – a viabilidade do empreendimento, sua conveniência e 
oportunidade para o interesse comum;
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II – o projeto de execução; Redação dada pela emenda 
n.  2010.

III – os recursos para o atendimento das respectivas des-
pesas;

IV – os prazos para o seu início e conclusão, acompanha-
dos da respectiva justificação.

§ 1º - Nenhuma obra, serviço ou melhoramento, salvo 
casos de extrema urgência devidamente justificada, será exe-
cutada sem prévio orçamento de seu custo.

§ 2º - As obras públicas poderão ser executadas pela Pre-
feitura, por suas autarquias e demais entidades da administra-
ção indireta, e, por terceiros, mediante licitação.

Art. 112. A permissão de serviço público a título pre-
cário, será outorgada por decreto do Prefeito, após Licitação 
para escolha do melhor pretendente, sendo que a concessão 
sé será feita com autorização legislativa mediante contra-
to, precedido de concorrência pública. (Redação dada pela 
Emenda n. 01, de 2010)

§ 1º - Serão nulas de pleno direito as permissões, as con-
cessões, bem como quaisquer outros ajustes feitos em desacor-
do com o estabelecido neste artigo.

§ 2º - Os serviços permitidos ou concedidos ficarão 
sempre sujeitos à regulamentação e fiscalização do Munici-
pio, incumbindo, aos que os executem, sua permanente atua-
lização e adequação às necessidades dos usuários e à realida-
de administrativa.

§ 3º - O município poderá retomar, sem indenização os 
serviços permitidos ou concedidos, desde que executados em 
desconformidade com o ato ou contrato, bem como aqueles que 
se revelarem insuficientes para o atendimento dos usuários.

§ 4º - As concorrências para a concessão de serviço pú-
blico deverão ser precedidas de ampla publicidade, em jornais 
e rádios locais, se houver, inclusive mediante de afixação de 
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Edital no placar da Prefeitura e locais de maior movimento, em 
comunicado resumido.

Art. 113. As tarifas dos serviços públicos deverão ser fi-
xadas pelo Executivo, periodicamente, tendo em vista a justa 
remuneração.

Art. 114. Nos serviços, obras e concessões do Municipio, 
bem como nas compras e alienações, será adotada a licitação 
nos termos da lei.

Art. 115. O Município poderá realizar obras e serviços de 
interesse comum, mediante convênio com o Estado, a União 
ou entidades particulares, bem assim, através de consórcio 
com outros municípios.

CAPÍTULO V
DA ADMINISTRAÇÃOTRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Seção I
DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS

Art. 116. (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
Art. 117. São de competência do Município os impostos 

sobre:
I – propriedade predial e territorial urbana;
II- transmissão “inter vivus”, 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 (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
IV – serviços de qualquer natureza, não compreendidos 

na competência do Estado, definidos na Lei complementar 
prevista no art. 146 da constituição Federal.

§ 1º - O imposto no  inciso I poderá ser progressivo , 
nos termos da Lei, de forma a assegurar o cumprimento da 
função social.
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§ 2º - O Imposto previsto no inciso II não incide sobre a 
transmissão de bens ou direitos incorporadores ao patrimônio 
de pessoa jurídica em realização de capital , nem sobre a trans-
missão de bens ou direitos decorrentes de fusão , incorporação, 
cisão  ou extinção de pessoa jurídica , salvo se, nesses casos, a 
atividade preponderante do adquirente for a compra e venda 
desses bens e ou direitos, locação de bens imóveis ou arrenda-
mento mercantil . 

§ 3º - A lei determinará medidas para que os consumi-
dores sejam esclarecidos a cerca dos impostos previstos nos 
incisos III e IV.

Art. 118. As taxas só poderão ser instituídas por lei , em 
razão do exercício do Poder de Policia  ou pela utilização efetiva 
ou potencial de serviços públicos, específicos e divisíveis, presta-
dos ao contribuinte ou postos à sua disposição pelo município.

Art. 119. A contribuição de melhoria  poderá ser cobrada 
dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas mu-
nicipais , tendo como limite total a despesa realizada como limi-
te individual o valor correspondente ao seu imóvel ou ao acrés-
cimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado.

Art. 120. Os impostos terão caráter pessoal e serão gradu-
ados segundo a capacidade econômica do contribuinte facul-
tado à administração municipal, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar respeitados os direitos 
individuais e nos termos da lei, o patrimônio , os rendimentos 
e as atividades econômicas do contribuinte.

§ 1º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
Parágrafo único. As taxas não poderão Ter base de cal-

culo próprio de impostos. (Redação dada pela Emenda n. 01, 
de 2010)

Art. 121. O Município poderá instituir contribuição, co-
brada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, 
de sistemas de previdência e assistência social.    
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Seção II
DA RECEITA E DA DESPESA

Art. 122. A receita municipal constituir-se-á da arreca-
dação dos tributos municipais, da participação em tributos da 
União e do Estado, dos recursos resultantes do Fundo de Par-
ticipação dos Municípios e da utilização de seus bens, serviços, 
atividades e de outros ingressos.

Art. 123. Pertencem ao Município:
I – o produto da arrecadação do imposto da União sobre 

rendas e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, 
sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pela administração 
direta, autárquica e fundações municipais.

II – cinquenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto da União sobre a propriedade rural, relativamente aos 
imóveis situados no Município;  

III- cinquenta por cento do produto da arrecadação do 
imposto do Estado sobre a propriedade  de veículos automoto-
res licenciados no território municipal;

IV – a cota parte do município, relativo a arrecada-
ção do impostos sobre à circulação de mercadorias, pres-
tação de serviços de transporte interestadual e intermu-
nicipal e de comunicação. (Redação dada pela Emenda n. 
01, de 2010)

Art. 124. A fixação dos preços públicos, devidos pela uti-
lização de bens, serviços e atividades municipais, será feita pelo 
Prefeito, periodicamente, mediante edição de decreto.

Parágrafo Único. As tarifas dos serviços públicos deve-
rão cobrir os seus custos, sendo reajustáveis quando se torna-
rem deficientes ou excedentes, mediante edição de decreto.

Art. 125. Nenhum contribuinte será obrigado ao paga-
mento de qualquer tributo lançado pela Prefeitura, sem prévia 
notificação.
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Parágrafo único. Considera-se notificação a entrega do 
aviso de lançamento no domicílio fiscal do contribuinte, nos 
termos da legislação federal pertinente. (Redação dada pela 
Emenda n. 01, de 2010)

§ 2º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
Art. 126. A despesa pública atenderá aos princípios es-

tabelecidos na Constituição Federal e às normas de direito fi-
nanceiros.

Art. 127. (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, 
de 2010)

Art. 128. Nenhuma lei que crie ou aumente despesa será 
executada sem que dela conste a indicação do recurso para 
atendimento do correspondente encargo.

Art. 129. As disponibilidades de caixa do Município, de 
suas autarquias e fundações e das empresas por ele controladas 
serão depositadas, preferencialmente, em instituições financei-
ras oficiais, salvo os casos previstos em lei.

Seção III
DO ORÇAMENTO

Art. 130. A elaboração e a execução da lei orçamentária 
anual e plurianual de investimentos obedecerá as regras esta-
belecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, 
nas normas de Direitos Financeiro e nos preceitos desta Lei 
Orgânica.

Parágrafo Único. O Poder Executivo publicará, até trinta 
dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido 
da execução orçamentária.

Art. 131. Os projetos de lei relativos ao plano plurianu-
al, ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apre-
ciados pela Comissão Permanente do Orçamento e Finanças 
à qual caberá:
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I – examinar e emitir parecer sobre os projetos e as con-
tas apresentadas anualmente pelo Prefeito Municipal;

II – examinar e emitir parecer sobre os planos e progra-
mas de investimentos e exercer o acompanhamento e fiscaliza-
ção orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais Comis-
sões da Câmara.

§ 1º - As emendas serão apresentadas na comissão, que 
sobre elas emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental.

§ 2º - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou 
aos projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I – sejam compatíveis com o plano plurianual;
II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas 

os provenientes de anulação de despesa, excluídas as que inci-
dam sobre:

a) – dotações para pessoal e seus encargos;
b) – serviços de dívida; ou
III – sejam relacionados:
a) – com a correção de erros ou omissões; ou
b) – com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 3º - Os recursos que, em decorrência de veto, emenda, 

omissão ou rejeição do projeto de lei orçamentário anual, fi-
carem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, 
conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementa-
res, com prévia e específica autorização legislativa.

Art. 132. A lei orçamentária anual compreenderá:
I – o orçamento fiscal eferente aos poderes do Município, 

seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta;
II – o orçamento da seguridade social, abrangendo to-

das as entidades e órgãos vinculados, da administração direta 
e indireta, bem como os fundos instituídos pelo Poder Público.

Art. 133. O Prefeito enviará à Câmara, no prazo consig-
nado na lei complementar federal, a proposta de orçamento 
anual do Município para o exercício seguinte.
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§ 1º - O não cumprimento do disposto no “caput”  deste 
artigo implicará a elaboração pela Câmara, independentemen-
te do envio da proposta, da competente  Lei de Meios, tomando 
por base a lei orçamentária em vigor.

§ 2º - O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara para 
propor a modificação do projeto de lei orçamentária, enquanto 
não iniciada a votação da parte que deseja alterar.

Art. 134. A Câmara não enviando, no prazo consignado 
na lei complementar federal, o projeto de lei orçamentária à 
sanção, será promulgada como lei, pelo Prefeito, o projeto ori-
ginário do Executivo.

Art. 135. Rejeitado pela Câmara o projeto de lei orça-
mentária anual, prevalecerá, para o ano seguinte, o orçamento 
do exercício em curso, aplicando-se-lhe a atualização dos valo-
res pelo sistema e índices vigentes.

Art. 136.  Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no 
que não contrariar o disposto nesta Seção, as regras do proces-
so legislativo.

Art. 137. O Município, para execução de projetos, pro-
gramas, obras, serviços ou despesas cuja execução se prolon-
gue além de um exercício financeiro, deverá elaborar o orça-
mento plurianuais de investimentos.

Parágrafo Único – As dotações anuais dos orçamentos 
plurianuais deverão ser incluídas no orçamento de cada exer-
cício, para utilização do respectivo crédito.

Art. 138. O orçamento será uno, incorporando-se, obri-
gatoriamente, na receita, todos os tributos, rendas e supri-
mentos de fundos, e incluindo-se, discriminadamente, na 
despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os ser-
viços municipais.

Art. 139. O orçamento não conterá dispositivo estranho 
à previsão da receita, nem à fixação da despesa anteriormente 
autorizada. Não se incluem nesta proibição:
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I – autorização para abertura de créditos suplementares;
II – contratação de operações de créditos, ainda que por 

antecipação da receita, nos termos da lei;
Art. 140. São vedados:
I – O início de programas ou projetos não incluídos na 

lei orçamentária anual, salvo se houver autorização posterior e 
específica do legislativo;

II – a realização de despesas ou a assunção de obrigações 
diretas que excedam os créditos orçamentários e 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 finalidades 
precisa, aprovados pela Câmara por maioria absoluta;

IV – a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo 
ou despesa, ressalvadas a repartição do produto de arrecada-
ção dos impostos a que se referem os Arts. 158 e 159 da Cons-
tituição Federal, a destinação de recursos para manutenção e 
desenvolvimento do ensino, como determinado pelo Art. 165 
desta Lei Orgânica, e a prestação de garantias às operações de 
créditos por antecipação de receita, previstas no Art. 139, inci-
so II desta Lei Orgânica;

V – a abertura de créditos suplementar ou especial sem 
prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos cor-
respondentes;

VI – a transposição, o remanejamento ou a transferência 
de recursos de uma categoria de programação para outra ou de 
um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa;

VII – a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII – a utilização, sem autorização legislativa específi-

ca, de recursos dos orçamentos fiscal e da seguridade social 
para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, funda-
ções e fundos, inclusive dos mencionados no Art. 132 desta 
Lei Orgânica.
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IX – a instituição de fundos de qualquer natureza, sem 
prévia autorização legislativas;

§ 1º - Nenhum investimento cuja execução ultrapasse 
um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclu-
são no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob 
pena de crime de responsabilidade.

§ 2º - Os créditos especiais e extraordinário terão vigên-
cia no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo 
se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatros 
meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites 
de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício 
subsequente em qualquer época.

§ 3º - A abertura de créditos extraordinários semente 
será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, 
como as decorrentes de calamidades pública.

Art. 141. Os recursos correspondentes às dotações orça-
mentárias compreendidos os créditos suplementares e espe-
ciais, destinados à Câmara Municipal, ser-lhe-ão entregues até 
o dia vinte de cada mês.

Art. 142. A despesa com pessoal ativo e inativo do Muni-
cípio não poderá exceder os limites estabelecidos em lei com-
plementar.

Parágrafo Único – A concessão de qualquer vantagem 
ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração 
de estrutura de carreiras, vem como a admissão de pessoal, a 
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração di-
reta e indireta, sé poderão ser feitas se houver prévia dotação 
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa 
de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.
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TÍTULO IV
Da Ordem Econômica e Social

CAPÍTULO I
DIPOSIÇÕES GERAIS

Art. 143. O Município, dentro de sua competência, orga-
nizará a ordem econômica e social, conciliando a liberdade de 
iniciativa com os superiores interesses da coletividade.

Art. 144. A intervenção do município, no domínio econô-
mico, terá por objetivo estimular e orientar a produção, defender 
os interesses do povo e promover a justiça e solidariedade social.

Art. 145. O trabalho é obrigação social, garantindo a to-
dos os direito ao emprego e à justa remuneração, que propor-
cione existência digna na família e na sociedade.

Art. 146. O Município assistirá as associações, Sindicatos 
e cooperativas, proporcionando-lhes entre outros benefícios, 
meios de disseminar a produção e de trabalho, crédito fácil e 
Preço justo, saúde e bem-estar social, isentando-as de tributos.

Art. 147. O Município considerará o capital não apenas 
como instrumento produtor de lucro, mas também com meio 
de expansão econômica e de bem-estar coletivo.

Art. 148. O Município manterá órgãos especializados, 
incumbidos de exercer ampla fiscalização dos serviços públi-
cos por ele concedidos e da revisão de suas tarifas.

Parágrafo Único – A fiscalização de que trata este artigo 
compreende o exame contábil e as perícias necessárias à apu-
ração das inversões de capital e dos lucros auferidos pelas em-
presas concessionárias.

Art. 149. O Município dispensará à microempresa e à 
empresa de pequeno porte, assim definidas em lei federal e lei 
complementar do Município, tratamento jurídico diferencia-
do, incentivá-las pela simplificação de suas obrigações admi-
nistrativas e tributárias, ou pela eliminação ou redução destas.
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CAPÍTULO II
DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 150. O Município, dentro de sua competência, regu-
lará o serviço social, favorecendo e cooperando com as inicia-
tivas particulares que visem a este objetivo.

§ 1º - Caberá ao Município promover e executar as obras 
que, por sua natureza e extensão, não possuam ser atendidas 
pelas instituições de caráter privativo, desde que haja recursos 
suficientes ou destinados a essa finalidade.

§ 2º - O plano de assistência social do Município nos 
termos que a lei estabelecer, terá por objetivo a correção dos 
desequilíbrios do sistema social e a recuperação dos elementos 
desajustados, visando a um desenvolvimento social harmôni-
co, consoante previsto no Art. 203 da Constituição Federal.

Art. 151 (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, 
de 2010)

CAPÍTULO III
DA SAÚDE

Art. 152. O Município promoverá:
I – formação de consciência sanitária individual nas pri-

meiras idades, através do ensino primário;
II – serviços hospitalares e dispensários, cooperando 

com a União e o Estado, bem como as iniciativas particulares 
e filantrópicas;

III –combate às moléstias específicas, contagiosas e in-
fecto-contagiosas;

IV – combate ao uso de tóxicos;
V – serviços de assistência à maternidade e à infância;
Parágrafo Único – Compete ao Município suplementar 

se necessário, a legislação federal e estadual que disponham 
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sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e ser-
viços de saúde, que constituem um sistema único.

Art. 153.  A inspeção médica, nos estabelecimentos de 
ensino municipal terá caráter obrigatório.

Parágrafo Único (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 
01, de 2010)

Art. 154. O Município cuidará do desenvolvimento das 
obras e serviços relativos ao saneamento e urbanismo, com a 
assistência da União e do Estado, sob condições estabelecidas 
na lei complementar federal.

CAPÍTULO IV
DA FAMÍLIA, DA EDUCAÇÃO, 

DA CULTURA E DO DESPORTO

Art. 155. O Município dispensará proteção especial ao 
casamento e assegurará condições morais, físicas e sociais in-
dispensáveis ao desenvolvimento, segurança e estabilidade da 
família.

§ 1º - Serão proporcionadas aos interessados todas as fa-
cilidades para a celebração do casamento.

§ 2º - A lei disporá sobre a assistência aos idosos, à ma-
ternidade e aos excepcionais.

§ 3º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
§ 4º - Para a execução do previsto neste artigo, serão ado-

tadas, ente outras, as seguintes medidas:
I – amparo às famílias numerosa e sem recursos;
II – ação contra os males que são instrumentos da disso-

lução da família;
III – estímulo aos pais e às organizações sociais para for-

mação moral, cívica, física e intelectual da juventude;
IV – colaboração com as entidades assistenciais que vi-

sem à proteção e educação da criança;
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V – amparo às pessoas idosas, assegurando sua partici-
pação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar 
e garantindo-lhes o direito à vida;

VI – colaboração com a União, com o Estado e com ou-
tros municípios para a solução dos problemas dos menores de-
samparados ou desajustados, através de processos adequados 
de permanente recuperação.

Art. 156. O Município estimulará o desenvolvimento das 
ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, observado o 
disposto no Constituição Federal.

§ 1º - Ao Município compete suplementar, quando neces-
sário, a legislação federal e a estadual dispondo sobre a cultura.

§ 2º - A lei disporá sobre a fixação de datas comemorati-
vas de alta significação para o Município.

§ 3º - À administração municipal cabe, na forma da lei, a 
gestão da documentação governamental e as providências para 
franquear sua consulta a quantos dela necessitem.

§ 4º - Ao Município cumpre proteger os documentos, as 
obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os 
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arque-
ológicos.

Art. 157. O dever do Município com a educação será efe-
tivado mediante a garantia de: 

I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive 
para o0s que a ele não tiveram acesso na idade própria;

II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuida-
de ao ensino médio, com a colaboração do Estado e da União;

III – atendimento em creche e pré-escolar às crianças de 
zero a seis anos de idade;

IV – oferta de ensino noturno regular, adequando às 
condições de educando;

V – atendimento ao educando, no ensino fundamental 
se fará através de programas suplementares de material didá-
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tico-escolar, alimentação, transporte e assistência à saúde; e 
o transporte escolar subsidiado tanto no âmbito do seu mu-
nicípio quanto para outras localidades fora do seu território, 
abrangendo o ensino de 1º e 2º e 3º graus.

§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e direito 
público subjetivo, acionável mediante mandato de injunção.§ 
2º - O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Município, 
ou sua oferta irregular, importa em responsabilidade da auto-
ridade competente.

§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos 
no ensino fundamental, fazer-lhes chamada e zelar, junto aos 
pais ou responsáveis, pela frequência às aulas.

Art. 158. O ensino religioso, de matrícula facultativa, 
constitui disciplina dos horários das escolas oficiais do Mu-
nicípio, e será ministrado de acordo com a confissão religiosa 
do aluno.

Art. 159. O Município orientará e estimulará por todos 
os meios,  a educação física nos estabelecimentos municipais 
de ensino e nos particulares que recebam auxílio do Município.

Art. 160. O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas 
as seguintes condições:

I – cumprimento das normas gerais de educação 
nacional;

II – autorização e avaliação de qualidade pelos órgãos 
competentes.

Art. 161. Os recursos do Município serão destinados às 
escolas públicas,  podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas, definidas em lei federal que:

I – comprovem finalidade não lucrativa e apliquem seus 
excedentes financeiros em educação;

II – assegurem a destinação de seu patrimônio a outra 
escola comunitária, filantrópica ou confessional ou ao Municí-
pio no caso de encerramento de suas atividades.
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§ 1º - Os recursos de que trata este artigo serão destinados a 
bolsa de estudo para o ensino fundamental, na forma da lei, para 
os que demonstrarem insuficiência de recursos, quando houver 
falta de vagas e cursos regulares da rede pública no localidade da 
residência do educando, ficando o Município obrigado a investir 
prioritariamente na expansão de sua rede na localidade.

Art. 162. O Município auxiliará, pelos meios ao seu al-
cance, as organizações beneficentes, culturais e amadorista, 
nos termos da lei, sendo que as amodoristas e as colegiais terão 
prioridade no uso de estádios, campos e instalações de pro-
priedades do Município.

§ 1º - As amadoristas usarão os campos e instalações de 
propriedade do município, somente se estiverem legalmente 
constituídas.

§ 2º - se houver no município ligas esportivas que con-
greguem várias entidades esportivas, estas terão prioridade na 
utilização das dependências e estádios do município, para os 
seus filiados.

§ 3º - O órgão competente da prefeitura, regulamentará o 
uso destas instalações pelas ligas esportivas.

Art. 163. O Município aplicará, anualmente, nunca me-
nos de vinte e cinco por cento da receita resultante de impostos, 
compreendida e proveniente de transferências, na manutenção 
e desenvolvimento do ensino.

Art. 164. É da competência comum da União, do Estado 
e do Município proporcionar os meios de acesso à cultura, à 
educação e à ciência.

CAPÍTULO V
DA POLÍTICA URBANA

Art. 165.  A política de desenvolvimento urbano, execu-
tada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais 
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fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o plano desenvolvi-
mento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de 
seus habitantes.

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, 
é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de ex-
pansão urbana.

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social 
quando atende às exigências fundamentais de ordenação da ci-
dade, expressas no plano diretor.

§ 3º - A desapropriação de imóveis urbanos ou rurais se-
rão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro.

Art. 166. O direito à propriedade é inerente à natureza do 
homem, defendendo seus limites e seu uso da conveniência social.

§ 1º - O Município poderá, mediante lei aprovada pelo lei 
aprovada pelo Legislativo, para área incluída no plano diretor, 
exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urba-
no não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova 
seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I – parcelamento ou edificação compulsória;
II – imposto sobre propriedade predial e territorial urba-

na progressivo no tempo;
III – desapropriação, com pagamento mediante título da 

dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado 
Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anu-
ais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização 
e os juros legais.

§ 2º - Poderá também o Município, com apoio do Es-
tado e da União, organizar fazendas coletivas, orientadas ou 
administradas pelo Poder Público, destinadas à formação de 
elementos aptos às atividades agrícolas.

§ 3º - Deverá o Município fiscalizar o valor de venda das 
unidades de lotes urbanos, praticados pelo proprietário, fazen-
do valer o valor de mercado.
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Art. 167. (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
Art. 168. (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
§ 1º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
§ 2º (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)
Art. 169. (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010)

CAPÍTULO VI
DO MEIO AMBIENTE

Art. 170.  Todos têm direito ao meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 
sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público Muni-
cipal e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe 
ao Poder Público:

I – Preservar e restaurar os processos ecológicos essen-
ciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II – definir espaços territoriais e seus componentes e se-
rem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 
permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização 
que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 
sua proteção.

III – exigir, na forma da lei para instalação de obras ou 
atividade potencialmente causadora de significativa degrada-
ção do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, 
dando publicidade em todo o Município;

IV – controlar a produção e comercialização e o empre-
go de técnicas, métodos ou produtos que comportem risco de 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

V – promover a educação ambiental em todos os níveis 
de ensino e a conscientização pública para a preservação do 
meio ambiente;
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VI – proteger a fauna e a flora do Município, vedadas, 
na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os 
animais a crueldade.

§ 2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obri-
gado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 
solução técnicas exigida pelo órgão público, federal, estadual 
ou municipal, na forma da lei.

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao 
meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídi-
cas, a sanções penais e administrativas, conforme dispuser a lei, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º - O Município criará unidade de conservação desti-
nada a proteger as nascentes e cursos de mananciais que:

a) – sirvam ao abastecimento público;
b) – tenham parte de seu leito em áreas legalmente pro-
tegidas por unidades de conservação Federal, Estadual 
ou Municipal;
c) – constituam, no todo ou em parte ecossistemas sensí-
veis, a critério do órgão municipal competente.
 § 5º - É vedado o desmatamento das matas ciliares, nas 

distancias definidas por lei federal, como forma de preservar 
a vegetação das áreas marginais dos cursos d´águas, nascen-
tes e margens de lagos, e topos de morros. (Redação dada pela 
Emenda n. 01, de 2010)

§ 6º - será definido em lei, as áreas de preservação dos 
topos de  morros, margens de rios, córregos, nascentes e lagos 
que constituam áreas de preservação permanentes, sendo obri-
gatória a sua recomposição onde for necessário;

§ 7º - O Município criará organismo a nível de secretaria 
municipal, o qual ficará responsável pela fiscalização e aplica-
ção da política ambiental, cabendo-lhe:

I – preservação e controle da poluição ambiental;
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II – orientar e fiscalizar, todo projeto, programas ou obras 
públicas ou privada, bem com a urbanização de qualquer área 
de cuja implantação decorrer significativa alteração do meio 
ambiente, dando-lhe publicidade e submetendo a audiência 
pública, nos termos a ser definidos em lei complementar;

III – cuidará para que os imóveis rurais mantenham pelo 
menos vinte por cento de sua área total com cobertura vegetal 
nativa, para a preservação da fauna e flora autóctones, sendo 
que as reservas serão registradas junto ao órgão bem como de-
limitadas e o remanejamento, mesmo em caso de parcelamen-
to, não poderá alterar os limites iniciais de preservação; para as 
áreas inferiores ao módulo d região a regulamentação será feita 
por lei complementar;

IV – constituirão recursos para a formação do fundo 
municipal do meio ambiente, os previstos no orçamento mu-
nicipal e a totalidade dos oriundos das licenças, taxas, tarifas e 
multas impostas no controle ambiental.

Art. 171. (Revogado) (Revogado pela Emenda n. 01, de 2010).

TÍTULO V
Disposições Gerais e Transitórias

Art. 172. Incumbe ao Município:
I – adotar medidas para assegurar a celeridade na tra-

mitação e solução dos expedientes administrativos, punindo, 
disciplinarmente, nos termos da lei, os servidores faltosos;

II – facilitar, no interesse educacional do povo a difusão 
de jornais e outras publicações periódicas, assim como das 
transmissões pelo rádio e pela televisão;

Art. 173. É lícito a qualquer cidadão obter informações e 
certidões sobre assuntos referentes à administração municipal.

Art. 174. Qualquer cidadão será parte legítima para plei-
tear a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos ao 
patrimônio municipal.
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Art. 175. O Município não poderá dar nome de pessoas 
vivas a bens e serviços públicos e qualquer natureza.

Parágrafo Único – Par os fins deste artigo, somente após 
um ano do falecimento poderá ser homenageada qualquer 
pessoa, salvo personalidades marcantes que tenham desempe-
nhado altas funções na vida administrativa do Município, do 
Estado ou do País.

Art. 176. Os cemitérios do Município terão sempre ca-
ráter secular, e serão administrados pela autoridade municipal 
ou por concessão, conforme a lei, seno permitido a todas as 
confissões religiosas praticar neles os seus ritos.

Parágrafo Único – As associações religiosas e os parti-
culares poderão, na forma da lei, manter cemitérios próprios, 
fiscalizados, porém, pelo Município.

Art. 177. Até a promulgação da lei complementar refe-
rida no Art. 142 desta Lei Orgânica, é vedado ao Município 
despender com pessoal mais do que sessenta e cinco por cento 
do valor da receita corrente, limite este a ser alcançado no má-
ximo em cinco anos, à razão de um quinto por ano

Art. 178. Até a entrada em vigor da lei complementar fe-
deral, o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do 
mandato em curso do Prefeito, e o projeto de lei orçamentária 
anual, serão encaminhados à Câmara até quatro meses antes 
do encerramento do exercício financeiro e devolvidos para 
sanção até o encerramento da sessão legislativa.

Art. 179. O Poder Executivo deverá, dentro de doze me-
ses após a promulgação desta Lei Orgânica, instituir o regime 
jurídico único e planos de carreira para os servidores munici-
pais, previsto no Art. 88 desta Lei.

Art. 180. Esta Lei Orgânica, aprovada e assinada por to-
dos os integrantes da Câmara Municipal de Anicuns, será pro-
mulgada pela Mesa e entra em vigor na data da sua promulga-
ção, revogadas as disposições em contrário.
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Sala das Sessões da Câmara Municipal de Anicuns, 15 de 
Junho de 2000.

VEREADORES QUE SUBSCREVEM:
Roberto Bastos Mendes

Presidente
Antônio Soares Sobrinho

Francisco Baía Peixoto
José Adimilson de Souza
Lucimar Costa da Silva
Manoel Vicente Vieira
Milton José Moreira

Sérgio Miguel Alves da Silva
Tomé Gomes do Carmo

Esta Lei Orgânica do Município de Anicuns, foi integral-
mente reformada na legislatura de 2009 a 2012, tendo iniciado 
os trabalhos por determinação do Presidente, Vereador Carlos 
Antônio da Silva, e concluído na gestão do Presidente, Verea-
dor Genário Bernardo Ferreira.

 Participaram do estudo e proposta de reformulação 
da Lei Orgânica os advogados Dr. Claudmar Lopes Justo e Dr. 
Sérgio Siqueira.

 Câmara Municipal de Anicuns, em 10 de maio de 2010.

Presidente – Genário Bernardo Ferreira
Vice-Presidente -  Adair Martins Filho
1º. Secretário – Jorge José de Menezes
2º. Secretário – Carlos Leones Santana

Vereador – Divino Lázaro da Silva
Vereador – Carlos Antônio da Silva

Vereador – Humberto dos Santos Peixoto
Vereador – Otoniel Braz de Paula

Vereador – Welington da Rocha Pereira
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1. ANICUNS HISTORICO

A origem do município de Anicuns está intimamente 
associada ao curso da mineração – o chamado ciclo do ouro 
e congêneres – que, ao longo dos séculos XVIII e XIX, alcan-
çará as plagas goianas, bem como porções outras do Brasil 
Central. Sabe-se que o ímpeto de tal atividade aurífera, pre-
datória não apenas por não ser renovável, mas também por 
forçar uma real dilapidação nos terrenos onde ocorre, con-
tribuiu decisivamente para o processo de articulação da vas-
ta hinterlândia brasileira que, assim como o preamento dos 
índios, a criação de gado vacum  no Nordeste, as estâncias 
no Rio Grande, as drogas do sertão etc., viria a sedimentar os 
contornos do atual território brasileiro.

Inicialmente é bom que se considere que escapa as pre-
tensões deste texto encontrar o devido lugar do município de 
Anicuns no consórcio das localidades mais proeminentes que, 
no decurso do último século do Brasil-Colônia e nas primeiras 
décadas do Brasil-Império, exibirão um novo urbanismo e ser-
virão como ponta-de-lança para a interiorização do país. Nesta 
perspectiva, documentos oficiais, fontes bibliográficas, artigos 
de jornais e demais fontes históricas, foram consultados tendo 
em vista a consulta de momentos que consideramos de impor-
tância única para 

A cidade de Anicuns, foi a 13ª povoação do Estado de 
Goiás, que incluía o Tocantins. 

O município de Anicuns, bem como a grande maioria 
dos municípios brasileiros, tem uma origem lendária que per-
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segue simbolicamente caminhos análogos à historiografia que 
relata as primeiras ações dos bandeirantes paulistas diante do 
meio natural e, principalmente, dos índios. Conforme teste-
munho do Dossiê de Goiás de 1996:

“Em 1749, Quando Bartolomeu Bueno da Silva (filho), 
dirigindo-se para a cidade de Goiás, se depara com a tribo 
dos Guanicuns, da nação Tapajó, que se enfeitavam usan-
do colares feitos com pepitas de ouro. Com a ajuda da índia 
Damiana da Cunha (...) catequizou e converteu ao catolicismo 
os Guanicuns, estabelecendo ali, além da exploração de ouro, 
um ponto de apoio e pouso para os tropeiros e boiadeiros que 
se destinavam à cidade de Goiás”.   

De acordo com estudos de historiadores, dentre eles Luis 
Palacin e Ana Maria Borges, Anicuns não teria tido um povoa-
mento tão remoto e tão próximo da saga do Anhanguera como 
o quer a visão mítica.  Consta que, no ano de 1824, Cunha 
Mattos, em sua Chorographia Histórica da Província de Goyaz, 
nos dá notícia da situação do arraial de Anicuns, segundo ele 
“contava com 189 casas e a pobre igreja de São Francisco de 
Assis. Os habitantes do distrito são lavradores: há na sua vizi-
nhança seis chácaras e 75 fazendas de agricultura e mineração”.

Dá mesma forma que verifica-se uma assimetria entre as 
versões lendária e histórica, também alguns registros de época 
dão mostras da não coincidência  principalmente quando da 
constituição da Freguesia de Anicuns, assim é que conforme 
ofício da Assembléia Legislativa Provincial, o desmembramen-
to da Paróquia da Catedral de Sant’Ana e elevação a freguesia 
da capela de São Francisco de Assis de Anicuns teria ocorrido 
no dia 27 de maio de 1841, data contestada por documento da 
Vigária Geral que sustenta que a criação da dita freguesia teria 
se dado por Lei Provincial de 07 de julho de 1841.

Para Palacin ao ruralizar-se a vida “o arraial haveria de 
declinar cada vez mais durante o resto do século”.  O parecer do 
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autor quanto a história de Anicuns de fato é bastante rigoroso, 
todavia, ao nosso ver, por isso mesmo apresenta um quadro 
mais fidedigno do período ao descordar de leituras ufanistas e 
apologéticas que insistem  em ter a exploração do ouro como 
panacéia para to do o estado de abandono das terras goianas 
de então. Todavia, o rigor científico da leitura do autor não o 
redime das críticas. Dentre elas, a que mais nos interessa aqui 
diz respeito à idéia de decadência que ao seu ver  _ no tocante a 
capital , ao arraial de Anicuns e alhures _  seria uma tendência 
inelutável que teria afetado todas a plagas goianas. A respeito 
desta idéia, Palacin é mais ácido na análise do quadro sócio-
econômico de Anicuns, para ele:

“Em 1911, ao ser elevado a município, desmembrado de 
Alemão, era apenas um povoado com 500 habitantes ro-
deados de boas fazendas. Essa pobreza urbana, constante 
desde os primeiros dias, não permitiu o surgimento de 
nenhum conjunto, nem mesmo de nenhum edifício his-
tórico ou artisticamente interessante. Nada se conserva, 
nem sequer a primitiva igreja”

De fato, o diagnóstico do autor parece não deixar margem 
a se pensar  noutra realidade sócio-histórica do município em 
questão que não àquela da decadência e da inanição progressiva 
deste. No entanto, encontramos outros testemunhos de época 
que não atestam o quadro pessimista do autor acima citado.

A obra de José Martins Pereira de Alencastre, “Annaes da 
Província de Goyaz, de 1863, fundada em sua experiência polí-
tico-administrativa como governador de Goiás, no período de 
abril de 1861 a julho de 1862, ilustra uma Anicuns carregada 
com bem menos tintas do pessimismo de Palacin. De acordo 
com Alencastre um homem pobre, chamado Luciano, “reco-
nheceu a existência de um rico vieiro (sic), difícil de trabalhar, 
por ser em pedra, e parecendo-lhe ser esta nova agradável ao 
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governador, ele a foi levar”. Segundo o autor,  a notícia da exis-
tência das minas de Anicuns teria levado a um afluxo muito in-
tenso de pessoas para o lugar e “desde o começo dos trabalhos 
aparereceram grandes desordens”.

Nas pegadas de Alencastre verificamos que logo o poder 
reinol procedeu a organização de uma sociedade mineralógi-
ca, incumbindo o desembargador superintendente Joaquim 
Inácio Silveira da Mota de tal exercício. Estando por sua vez 
no local,“teve Silveira da Mota, ocasião de virificar que uma 
pedreira mandada conservar sob guarda por K. Francisco era a 
mais rica que até então se tinha descoberto em Goiás”. 

Alencastre, além de não sopesar o pessimismo absoluto 
de Palacin, parece, em algumas passagens de sua obra sugerir 
uma outra interpretação do processo de esgotamento da fe-
bre aurífera que tão bem caracterizou Anicuns a esse tempo. 
Para ele teria ocorrido uma “distrzção de braços”, ou seja um 
número significativo de operários, que voltados iniciamente à 
extração do precioso metal, foi deslocado para o serviço de en-
canamento do rio dos Bois, bem como, para o levantamento da 
igreja de São Francisco de Assis, “que o governador mandara 
erigir, assistindo em pessoa ao lançamento da primeira pedra”. 
Além disso, para Alencastre, o fato do  serviço da mineração 
ter  decaído - a ponto de dissolver a primeira companhia mi-
neratória – também estaria relacionado O “demônio da intri-
ga”, pondo em conflito “o ouvidor Mota contra os Sócios Brás 
Martinho de Almeida e Joaquim José Gandres.

É evidente que, a esta altura dos fatos - em que parece-
res frontalmente contrastantes dos autores supracitados acerca 
da “decadência” -, não encontramos evidências a nos autorizar 
uma releitura completamente inovadora do período em ques-
tão. Com efeito, não se pode desprezar o fato de que a leitura 
de Alencastre estar eivada de motivações político-ideológicas a 
ponto de superestimar uma situação sócio-econômica, no caso 
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o arraial de Anicuns, que, na realidade, se mostraria muito 
mais modesta. Por outro lado, mesmo que se confie na objeti-
vidade da leitura de Palacin, marcadamente mais pronunciada 
que na de Alencastre, não podemos perder de vista que os do-
cumentos consultados oferecem uma gama de possibilidades 
de revisitações à época  que não estão circunscritas à visão ge-
neralizante de Palacin.

O próprio parecer da historiadora Gilka Vasconcellos 
Ferreira de Salles, em sua “Economia e Escravidão na Capitania 
de Goiás” põe termo a uma perspectiva mais relativista, não as-
sentada tanto no otimismo de Alencastre, quanto no pessimis-
mo de Palacin. Para Salles, o aumento das despesas, “à medida 
que o veio aurífero tornava-se mais profundo”, ocorreu a escas-
sez de escravos dos principais acionistas; que “ou morreram, 
ou fugiram, ou se ocuparam de outras fainas, sendo substitu-
ídos por trabalhadores assalariados, devido à falta de capital 
para aquisição de novos cativos”.

Perspectivas a parte, o fato é que temos  a freguesia e de-
pois o arraial de Anicuns passando, durante o último meado 
do século XIX, por um processo de delimitação de seus limites. 
Assim, de acordo com o o ofício de 1 de julho de 1865, expe-
dido pela Assembléia Legislativa Provincial de Goyaz, Anicuns 
teria a seguinte conformação geográfica:

“Artigo1º Os limites dos distritos de São Francisco de 
Anicuns, com os dd São José de Mossâmedes, Curralinho 
e Campinas ficão, d’ora em diante, estabelecidos pela ma-
neira seguinte: §§ 1º Com o de São José de Mossâmedes 
pela Serra de Mundo Novo, até o sítio de Bento Pinto, na 
estrada quedo arraial de Anicuns segue para esta capi-
tal. §§ 2º Com o de Curralinho, a partir do mesmo sítio 
de Bento Pinto, pelo espigão mestre à serra denomina-
dade Maria Rodrigues e por esta até o sítio de Francisco 
Vicente. §§ 3º Com o de Campinas pelo ribeirão de Santa 
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Maria, uma légua acima de Joaquim Bahia, e d’ahi 
para abaixo até a confluência do dito ribeirão com o de 
Anicuns-grande no rio dos Bois.”

É interessante notar que nomes de famílias como os de 
Bahia e os de Vicente estarão doravante compondo os quadros 
da política local. Entrementes, a definição de limites só che-
gará a uma condição de maior estabilidade no último quartel 
do século XX,como veremos adiante. Por ora, enfocaremos um 
detalhe importante a respeito da condição sócio-econômica de 
Anicuns. Referimo-nos ao mapa dos habitantes da Freguesia 
para o ano de 1860

TABELA 1 – QUANTIDADE DE HABITANTES EM ANICUNS NO 
ANO DE 1860 ENTRE POPULAÇÃO LIVRE E ESCRAVA

Condição da 
População

Livre Escravo

Sexo Masculino Feminino Masculino Feminino

Total 578 666 36 31

Fonte: Arquivo histórico de Goiás

Como se pode ver, a quantidade de escravos em Anicuns 
não era muito expressiva, principalmente quando comparada 
com outras localidades onde a ocorrência do ouro haveria de 
ser mais duradoura, como os municípios de Goiás, Pilar de 
Goiás e outros. Um estudo mais pormenorizado destes índices 
(algo que exorbita as pretensões deste histórico) poderia nos 
indicar a validade e, por outro lado, os limites que a tese da 
decadência incorre ao incorporar o caso de Anicuns ao rol de 
todos os lugares que experimentaram tal situação histórica.

No que tange a evolução político-territorial de Anicuns, 
podemos admitir que, ao longo de todo século XIX, esta foi 
lenta, ao passo que no século XX a mesma foi marcada por  
uma dinamicidade e um ritmo ziguezagueante, senão vejamos:
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	Pela Lei Estadual nº 388, de 07 de junho de 1911, foi 
criado o Município com seu território sendo desmem-
brado do de Alemão (Palmeiras de Goiás). A instala-
ção, propriamente dita, ocorreu no dia 15 de outubro 
do mesmo ano.
	Na divisão administrativa do Brasil, de 1911, con-
forme divisão regional elaborada pelo IBGE , já aparece 
o distrito de Anicuns.
	De 1931 até 1938 Anicuns tomou a denominação de 
Novo Horizonte.
	Conforme a divisão administrativa de 1933, bem 
como, as territoriais de 1936 e 1937 consideravam o 
município de Novo Horizonte composto de 2 distritos: 
Novo Horizonte e Nazário
	Com o quadro anexo ao Decreto-lei estadual nº 
557, de 30 de março de 1938, Anicuns (anteriormen-
te Novo Horizonte) continua sendo formado por 
dois distritos, o da sede e o de Nazário, observando-
se o mesmo nos quadros de dispositivos gerais do 
Estado a vigorarem nos qüinqüênios 1939-1943 e 
1944-1948.
	Posteriormente, isto é, nas divisões territoriais se-
guintes, o município de Anicuns perdeu o distrito de 
Nazário que se emancipou.
	Na Constituição Estadual em vigor a essa época, o 
município de Anicuns, de acordo com o artigo 8º dos 
Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, foi 
elevado à categoria de Comarca.
	A oficialização desta alteração se deu a 07 de março 
de 1948.
	Novo Horizonte (Anicuns) passa a constituir Têrmo 
da Comarca de Goiás sob os auspícios das divisões ter-
ritoriais de 31-12-1936 e 31-12 1937.
	Desde a criação do distrito em 07 de junho de 1841, 
Anicuns esteve sob a tutela primeiramente de Goiás e, 
depois, de Palmeiras de Goiás.
	O Decreto-lei de 1838, o têrmo e o município de 
Novo Horizonte retornaram a primitiva denomina-
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ção de Anicuns, continuando, contudo, sob a tutela da 
Comarca de Goiás.
	O Decreto-lei Estadual nº 1233, de 31 de outubro de 
1938 manteve o município e o têrmo de Anicuns subor-
dinados à Comarca de Goiás.
	O Decreto-lei Estadual nº 3174, de 03 de maio de 
1940, modifica tal situação. Doravante, o município 
e o têrmo de Anicuns serão anexados à Comarca de 
Palmeiras de Goiás. 
	O Decreto-lei Estadual nº 305, de 31 de dezembro 
de 1943, conformando o novo quadro da divisão terri-
torial, jurídico-administrativa  do Estado, informa que, 
durante o qüinqüênio 1944-1948, o município e o têr-
mo de Anicuns pertencem à Comarca de Mataúna (ex-
Palmeiras, hoje Palmeiras de Goiás).
	Na vigência da atual constituição estadual Anicuns 
foi elevado à condição de Comarca, de açodo com o ar-
tigo 8º das disposições Constitucionais Transitórias.

A Marcha para o Oeste e o 
“novo horizonte” de Anicuns

Movimento de grande importância na reconfiguração 
territorial brasileira, a Marcha para o Oeste, que ocupava as 
atenções de artistas, políticos e estrategistas , solicitados a en-
contrar os marcos da brasilidade, bem como, os possíveis ca-
minhos para a construção de um “Brasil Grande”, repercuti-
rá também no comportamento da política interestadual e, até 
mesmo, intra-estadual. 

Em Goiás, a partir de 1926, a oligarquia da família 
Caiado, que até então tinha as rédeas da política estadual, pas-
sa a sofrer a concorrência de uma oligarquia dissidente, esta se 
aglutinou em torno de Pedro Ludovico Teixeira. Com o esta-
belecimanto do governo de Getúlio Vargas, o então interventor 
Pedro Ludovico Teixeira passa pois a implementar uma politi-
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ca voltada para a racionalização administrativ do Estado e na 
construção da modernidade no sertão goiano. Eis que ressurge 
a idéia da mudança da capital. A revista Informação Goyana fez 
referência a esse assunto:

Mais palpitnte nesse momento em todo Estado é o da mu-
dança da sua capital, projectada pelo Interventor Pedro 
Ludovico para outro local. No início do Estado reina um 
verdadeiro enthusiasmo pela idéia, sendo que a maioria 
é pela transferência da séde do governo. Na capital, dous 
terços são a favor, sendo a maioria contrária composta de 
grandes proprietários. (Informação Goyana, v.17, n.4, p.32)

Em Anicuns, na gestão de Paulino Avelino Costa (1930-
34), o “sopro” do progresso se faz sentir de maneira inusita-
da. Através de um plebiscito, políticos locais, comandados por 
Paulino, propõe a mudança do nome do município. A leitura 
do documento não deixa dúvidas sobre sua relação com as mu-
danças em macro-escala (nacional) com a meso-escala (esta-
dual) e micro-escala (local), em curso com o governo de Pedro 
Ludovico Teixeira, senão vejamos:

Os abaixo assinados residentes nesta vila vêm mui respei-
tosamente solicitar a V. Exc. a mudança do atual nome 
de Anicuns para o de Novo Horizonte. Cônscios de que V. 
Exc. Não deixará de atender o nosso pedido, em virtude 
de tudo evoluir em nosso caro Estado e, parecendo que os 
nomes antigos trazem uma impressão desagrável [ sic.] a 
todos os municípios, com a devida vênia assinam respei-
tosamente. (Secretaria do Interior e Justiça, 11/08/1931)

Contando com o aval do governo estadual, o município 
fica conhecido pelo nome de Novo Horizonte no período que 
se estende de 1931 a 1938. Historicamente alguns fatos nada 
corriqueiros chamam a atenção dos estudiosos desse período. 
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Dentre eles, a instalação de um telégrafo (1931) e ainda medi-
das fiscais, higienizantes e tributárias (efetivadas durante todo 
o período), sem dúvida demonstram o quanto a tônica do pro-
gresso também necessitava de um aumento do controle dos es-
paços públicos. A modesta documentação referente a esse pe-
ríodo da história de Anicuns parece indicar que o mesmo foi 
acometido de um surto desenvolvimentista que, além de con-
solidar um avanço econômico intra-municipal, também fazia 
mister encurtar a distância com a nova capital. No documento 
que se segue podemos perceber tal preocupação.

A Secretaria Geral, solicita providenciar o pagamento de 
3:000$000, correspondente ao auxílio de metade da im-
portância dispendida pela prefeitura municipal de Novo 
Horizonte para a construção da ponte sobre o rio dos 
Bois, na Fazenda “Morro do Chapéu”, na rodovia que 
liga aquela vila a esta capital. (Decreto-Lei nº557 de 30 
de março de 1938) 

No que tange as mudanças político-acministrativas, du-
rante o período de 1931 à 1938 o município de Anicuns, já sob 
o nome de Novo Horizonte, passa a contar com dois distritos, 
a sede  e Nazário. 

Em 1948 o distrito de Nazário se emancipou, desmem-
brando-se de Anicuns, Em 1962 emancipou-se o Povoado de 
Turvânia, em 1966 emancipou-se o de Avelinópolis e em 1982 
emancipou-se o de Americano do Brasil.

O município de Anicuns  conta hoje com Dois Distritos: 
o de Choupana e o de Capelinha, e possui três povoados o de 
Boa Vista, Poncionario e o de Capelinha dos Gomes. 

Em marco de 1948 foi instalada a Comarca de Anicuns. 
Até então , esteve sob a tutela de Goiás e de Palmeiras de Goiás. 
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1.1  ASPECTOS SÓCIOCULTURAIS

O município de Anicuns conta com um número pouco 
expressivo de manifestações culturais, notadamente as de maior 
expressão estão associadas à religiosidade popular (folia de Santo 
Reis). Não se quer aqui chegar a discussão sobre a idéia de “voca-
ção” do município (ao nosso ver equivocada), porém, se verifi-
carmos com rigor as instituições que, quase sempre, promovem 
e patrocinam as manifestações culturais de maior vulto, veremos 
que a presença da igreja católica é algo sintomático. Nunca é de-
mais lembrar que esta entidade esteve presente na história da ci-
dade, desde a formação do primeiro povoado, até os dias atuais, 
sempre  de maneira pronunciada. Também se percebe o quase 
invariável apoio tanto do governo, quanto do empresariado lo-
cal, no sentido de estarem garantindo a realização dos eventos 
culturais que são solicitadas a apoiar. 

 Ao depararmo-nos com o estudo dos aspectos socio-
culturais de Anicuns optamos por fazer uma delimitação que 
levasse em conta a coexistência de modalidades culturais de 
origem, características e propósitos diferenciadas. Nesse sen-
tido estabelecemos a seguinte classificação: a) manifestações 
culturais; b) modalidades artístico-culturais combinadas à 
prática educacional; e c) os aspectos culturais. A classificação é 
aleatória, visto que na prática não se observa uma divisão dos 
aspectos socioculturais já construídos e/ou em franca “fermen-
tação” no dia-a-dia da cidade.

 Na primeira seção, chamamos de manifestações cul-
turais as práticas ligadas à religiosidade popular, bem como 
aquelas relativas a produção de uma memória cultural local. 
A esse respeito, comparecem as já citadas folias de reis, como 
também, o grupo de teatro “Encantarde”. Na segunda seção, 
admitimos a existência de modalidades artístico-culturais que 
têm notável relação com as práticas educacionais sedimenta-
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das no município. Como veremos, não somente eventos de 
cunho religioso, como, principalmente, os de caráter laico (não 
religioso) acabam, pois, contribuindo para com a realização da 
cultura do municípo.

 Por fim, reservamos um espaço à análise dos aspectos 
culturais, procurando entrecruzar as diversas modalidades cul-
turais (religiosas e leigas) que concorrem para o entendimento 
da cultura local em sua totalidade.

1. Modalidade: Folia (Cantoria e dança)

Nome: Folia Santo Reis

Data de fundação: 1958                  
Número de pessoas envolvidas: 17pessoas

Organizadores: Antero, Jose Azeredo Bueno, Antonio Fagunde

Patrocínio e apoio: O festeiro  que dá assistência

3. Modalidade: Folia 

Nome: Folia de Reis

Data de fundação: 1900                    
Número de pessoas envolvidas: 500 
Organizadores:Foliões

Patrocínio e apoio: Festeiros e Comunidade

8.  Modalidade: Folia de Reis

Nome: Folia de Santos reis do Distrito de Capelinha

Data de fundação: 1900                    
Número de pessoas envolvidas: 500 pessoas

Organizadores: Os festeiros e a Comunidade

Patrocínio e apoio: a própria comunidade
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12.  Modalidade: Folia de Reis

Nome: Folia de Santos reis do Distrito de Capelinha

Data de fundação: 1900                    
Número de pessoas envolvidas: 500 pessoas

Organizadores: Os festeiros e a Comunidade

Patrocínio e apoio: a própria comunidade

15.  Modalidade: Folia de Reis

Nome: Folia de Santa Luzia

Data de fundação: 03 anos            
Número de pessoas envolvidas:  13

Organizadores: José Fernandes da Silva – Chefe da Companhia ou 
Capitão Zé Bento

Patrocínio e apoio: são os festeiros – pessoas que acompanham o grupo.

4. Modalidade: Terno de Reis

Nome:  mais conhecida como Folia de Reis

Data de fundação: +/- 70 anos           
Número de pessoas envolvidas: 300 pessoas

Organizadores: não tem organizadores fixos porque qualquer pessoa 
que quiser cumprir o voto “puxa” a folia.

Patrocínio e apoio: os próprios moradores que se dispõe a aceitar a 
festividade em sua casa

Como se vê, o caráter menos sistemático  da folia não 
a impediu de perdurar ao longo da história do município 
como uma prática cultural de peso significativo no bojo da 
cultura anicuense 
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5. Modalidade: Grupos teatrais

Nome: Grupo teatral Encantarde

Data de fundação: 1999                    
Número de pessoas envolvidas: 8 pessoas

Organizadores: Robert Josef e Jaime de Sá Pinheiro

Patrocínio e apoio: Prefeitura e Faculdade de Anicuns

6. Modalidade: Sintonia com Deus

Nome: Sintonia com Deus

Data de fundação: 20/05/2003               
Número de pessoas envolvidas: 30 pessoas

Organizadores: Fernanda Bessa

Patrocínio e apoio: VVS e Bandeirante(loja),  Apoio da Paróquia São 
Francisco de Assis.

É expressiva a participação dos grupos teatrais (laico e 
religioso) no que se refere ao “resgate” da cultura local, remon-
tando as características do período imperial, como também na 
tematização de uma série de questões (meio ambiente, globali-
zação, multiculturalismo, etnocentrismo, desigualdade econô-
mica, etc.) que, indiretamente afetam a dinâmica cultural local. 

Modalidade Artístico-Culturais 
combinadas à prática educacional

2. Peti, peças teatrais, trabalhos manuais e artesanais.

Data de fundação: 20.01.2001                    
Número de pessoas envolvidas: 379

Organizadores: Secretaria de Ação Social
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Patrocínio e apoio: Parceria do Governo Federal com o município

3. Educação Física e coral da terceira idade

Data de fundação: 01.01.2003                    Número de pessoas 
envolvidas: 153

Organizadores: Maria da Gloria, Divina, Aparecida.

Patrocínio e apoio: Comunidade

4. Biblioteca Pública Municipal “José de Senna Choud”

Data de fundação: 1994  
Número de pessoas envolvidas:em média 200 ao mês

Organizadores: Prefeitura junto com a Secretaria Municipal de educação

Patrocínio e apoio: Convenio entre União e a Prefeitura Municipal

5.   Ateliê de artes plásticas cumpre um papel voluntários para os jovens 
de Anicuns.    

Data de fundação: 01.02.2000                    
Número de pessoas envolvidas: 30

Organizadores: Ricardo Gomes Dos Santos

Patrocínio e apoio:

 
6. 1º Ato. O fundador foi o Professor e Jornalista Willian Lopes, O grupo 
promove todos os eventos do colégio.

Data de fundação: 01.03.2003                      
Número de pessoas envolvidas:   18

Organizadores: Willian Lopes

Patrocínio e apoio: Colégio Machado de Assis
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8.   Educação de jovens e adultos, educação física e coral da terceira idade 
e reforço escolar

Data de fundação: 01.01.2000                      
Número de pessoas envolvidas: 153

Organizadores: Maria da Glória, Mariano, Divino, Divina M.Ferreira e 
Aparecida Divina Valadão.

Patrocínio e apoio: comunidade

10. AABB Comunidade-projeto de apoio à criança carente, ensina a 
prática de esportes, dança, teatro, música, interagindo todas as crianças 
dos diferentes setores.

Data de fundação: Janeiro/2003                      
Número de pessoas envolvidas: 150

Organizadores: Secretaria Municipal de Educação

Patrocínio e apoio: Prefeitura Municipal de Educação

11. Banda Municipal da Juventude de Anicuns-promove a integração de 
jovens de meios sociais diferentes tendo em vista a melhoria da sociedade, 
sendo que só entram alunos com boas notas.

Data de fundação: Agosto/2002                    
Número de pessoas envolvidas:   18

Organizadores: Secretaria Municipal de Educação.

Patrocínio e apoio: Prefeitura Municipal de Anicuns

13. A Escola Paroquial Nossa Senhora Aparecida vem desenvolvendo a 
semana cultural onde as crianças recitam poesia, teatro, estímulo a leitura.

Data de fundação: 08.08.1955      
Número de pessoas envolvidas:todos os alunos 

Organizadores: A Diretora juntamente com os Professores

Patrocínio e apoio: Convênio com a Igreja Católica
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14.  Artes, pintura-procura-se focalizar os passos técnicos, relacionando-
se com datas comemorativas, contribuindo para aspectos cognitivos, 
emocionais, elevando a auto-estima e desenvolvendo novas capacidades.

Data de fundação: Agosto/2002   
Número de pessoas envolvidas:50 a 60  crianças por período

Organizadores: Secretaria Municipal  Lúcia Ribeiro, Coord. Pedagógico 
Roseli e Professor Jose Carlos Luiz Gomides

Patrocínio e apoio: Banco do Brasil e Prefeitura Municipal

15. Teatro e Dança – Grupo AABB – Transmite espaço de dança e 
apresentações com o intuito de reintegração educacional, desenvolvendo 
sua capacidade fundamental de auto-estima.

Data de fundação: Agosto/2002  
Número de pessoas envolvidas:50 a 60  crianças por período

Organizadores: Secretaria Municipal Lúcia Ribeiro, Roseli e Robert

Patrocínio e apoio: Banco do Brasil e Prefeitura Municipal

16 – Grupo Teatral Encantarte

Data de fundação: 2000               
Número de pessoas envolvidas:8 pessoas

Organizadores: Robert

Patrocínio e apoio: Prefeitura Municipal

GRUPO ENCANTARTE DE TEATRO

O grupo Encantarte de teatro é original da cidade de 
Anicuns e foi fundaddo em 2000 não só com o objetivo de fa-
zer teatro. O Encanto vem promovendo a cultura em Anicuns 
encantando a todos que assistem aos eventos promovidos 
pelo grupo.
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Atualmente o Encantarte é inscrito na Federação de 
Teatro de Goiás (FETEG) e o diretor Roberto José tem a DRT 
pelo Sindicato dos Artistas do Estado de Goiás.

O Encantarte promove também culturas como: mostra 
de dança, poesia, entre outras.

O Grupo é composto por oito componentes:

• Fausto Silva
• Luiz Fernando
• Roberto José
• Jayme de Sá
• Marcela
• Flávia
• William Silvestre
• Eduardo

O grupo já está em cartaz há dois anos com a peça Os 
Esquisitos e O Pesadelo.

O grupo vai estrear em outubro a peça Nasci Burro, Não 
Aprendi Nada e Esqueci a Metade.






