TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS E DAS REGIÕES
METROPOLITANAS
CAPÍTULO I
DAS LEIS ORGÂNICAS DOS MUNICÍPIOS
SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 62 - O Município goza de autonomia política, administrativa e financeira, nos termos desta e da
Constituição da República e de sua Lei Orgânica, que será votada em dois turnos, com interstício mínimo
de dez dias, e aprovada por dois terços dos vereadores que compõem a Câmara Municipal, que a
promulgará.

Art. 64 - Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber;
V - baixar normas reguladoras, autorizar e fiscalizar as edificações, bem como as obras que nelas devam
ser executadas, exigindo-se normas de segurança, especialmente para a proteção contra incêndios, sob
pena de não licenciamento;
VI - fixar condições e horário, conceder licença ou autorização para abertura e funcionamento de
estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais e similares, respeitada a legislação do trabalho e
sobre eles exercer inspeção, cassando a licença, quando for o caso;
XI - criar, extinguir e prover cargos, empregos e funções públicos, fixar-lhes a remuneração, respeitadas
as regras do art. 37 da Constituição da República e instituir o regime jurídico de seus servidores;

SEÇÃO II
DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Art. 67 - A Câmara Municipal é composta por Vereadores eleitos por voto direto e secreto, para uma
legislatura de quatro anos, a iniciar-se a 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição.
§ 1º O número de vereadores, guardada a proporcionalidade com a população do Município, será fixado
com observância dos limites mínimo e máximo previstos no inciso IV do art. 29 da Constituição da
República.

Art. 68. Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados por lei de
iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, inciso XI, 39, § 4º, 150, inciso II,
153, inciso III, e 153, § 2º, inciso I, da Constituição da República.

§ 7º O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura
para a subsequente, em consonância com a Constituição da República, os critérios estabelecidos na
respectiva Lei Orgânica e com os seguintes limites máximos, a serem observados em relação ao subsídio
dos Deputados Estaduais:

Art. 69. À Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, ressalvadas as especificadas no art. 70, cabe
dispor sobre todas as matérias da competência municipal, e especialmente sobre:
I - tributos municipais, seu lançamento e arrecadação e normatização da receita não tributária;
II - empréstimos e operações de crédito;
III - diretrizes orçamentárias, plano plurianual, orçamentos anuais, abertura de créditos suplementares e
especiais;
IV - subvenções ou auxílios a serem concedidos pelo Município e qualquer outra forma de transferência,
sendo obrigatória a prestação de contas nos termos desta Constituição;
V - criação dos órgãos permanentes necessários à execução dos serviços públicos locais, inclusive
autarquias e fundações e constituição de empresas públicas e sociedades de economia mista;
VI – regime jurídico dos servidores públicos municipais, criação, transformação e extinção de cargos,
empregos e funções públicos, estabilidade e aposentadoria e fixação e alteração de remuneração ou
subsídio;
VII - concessão, permissão ou autorização de serviços públicos da competência municipal, respeitadas as
normas desta e da Constituição da República;
VIII - normas gerais de ordenação urbanística e regulamentos sobre ocupação e uso do espaço urbano,
parcelamento do solo e edificações;
IX - concessão e cassação de licença para abertura, localização, funcionamento e inspeção de
estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais ou similares;
X - exploração dos serviços municipais de transporte coletivo de passageiros e critérios para fixação de
tarifas a serem cobradas;
XI - critérios para permissão dos serviços de táxi e fixação de suas tarifas;
XII - autorização para aquisição de bens imóveis, salvo quando houver dotação orçamentária para esse
fim destinada ou nos casos de doação sem encargos;
XIII - cessão ou permissão de uso de bens municipais e autorização para que os mesmos sejam gravados
com ônus reais;
XIV – Plano Diretor, obrigatório para Municípios com mais de vinte mil habitantes e facultativo para os
demais, e modificações que nele possam ou devam ser introduzidas;
XV - feriados municipais, nos termos da legislação federal;

XVII - alienação de bens da administração direta, indireta e fundacional, vedada esta, em qualquer
hipótese, nos últimos três meses do mandato do Prefeito.
XVIII - fixação, mediante lei de sua iniciativa, dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários
Municipais, com observância do disposto no incisos V do art. 29 da Constituição da República e no art. 68
desta Constituição.

Art. 70 - Compete privativamente à Câmara Municipal:
I - receber o compromisso dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito e dar-lhes posse;
II - dispor sobre sua organização, funcionamento e polícia, respeitadas esta, a Constituição da República
e a Lei Orgânica respectiva, criação e provimento dos cargos e funções de sua estrutura organizacional,
respeitadas as regras concernentes a remuneração ou subsídio e limites de dispêndios com pessoal,
expressas no art. 37, incisos X e XI, e art. l69 da Constituição da República; .
III - eleger sua Mesa e constituir suas comissões, nestas assegurando, tanto quanto possível , a
representação dos partidos políticos que participem da Câmara;
IV – fixar, com observância do disposto nos incisos V e VI do art. 29 da Constituição da República e § 7º
do art. 68 desta Constituição, o subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos
Vereadores, bem como a verba de representação do Presidente da Câmara Municipal;
V - conceder licenças:
a) ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, para se afastarem temporariamente dos respectivos cargos;
b) aos Vereadores, nos casos permitidos;
c) ao Prefeito, para se ausentar do Município por tempo superior a quinze dias.
VI - solicitar do Prefeito ou do Secretário Municipal informações sobre assuntos administrativos, sobre
fatos sujeitos a sua fiscalização ou sobre fatos relacionados com matéria legislativa em tramitação,
devendo essas informações serem apresentadas dentro de no máximo quinze dias úteis;
VII – exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, o controle externo das contas do
Município, observados os termos desta e da Constituição da República;
VIII - requerer a intervenção estadual no Município, nos casos previstos no art. 61;
IX - requisitar o numerário destinado a suas despesas.

Art. 71. Os Vereadores são invioláveis, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, por suas
opiniões, palavras e votos, aplicando-se-lhes as proibições e as incompatibilidades, no exercício da
vereança, similares, no que couber, ao disposto na Constituição da República para os membros do
Congresso Nacional e nesta Constituição para os membros da Assembleia Legislativa.

Art. 74 - Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no de vaga, o Vice-Prefeito.
§ 2º - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, serão chamados ao exercício do Poder
Executivo, sucessivamente, o Presidente e o Vice-Presidente da Câmara Municipal.

SEÇÃO IV
DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA,
PATRIMONIAL E OPERACIONAL

Art. 79 - Observados os princípios e as normas desta e da Constituição da República, no que se refere ao
orçamento público, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional dos
Municípios e das entidades de sua administração direta, indireta e fundacional será exercida mediante
controle externo da Câmara Municipal e pelos sistemas de controle interno de cada Poder, na forma da
lei.
§ 1o O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas
dos Municípios, ao qual compete emitir o parecer prévio sobre as contas anuais do Município, no prazo de
sessenta dias contados a partir do recebimento das contas.
§ 2o Somente por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal deixará de prevalecer o
parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, sobre as contas anuais do Prefeito.
§ 3º - As contas anuais dos Municípios ficarão no recinto da Câmara Municipal durante sessenta dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionarlhe a legitimidade, nos termos da lei.
§ 4º - A Câmara Municipal não julgará as contas, antes do parecer do Tribunal de Contas dos Municípios,
nem antes de escoado o prazo para exame pelos contribuintes.
CAPÍTULO III
DAS QUESTÕES URBANAS

Art. 84. A política urbana a ser formulada pelos Municípios atenderá ao pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e a garantia do bem-estar de seus habitantes.

Art. 85. O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de vinte
mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.

