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A CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE faz saber que, em
sessao de 11 de dezembro de 1970, aprovou a presente Emenda a Lei Orga-
nica do Municipio, em conseqOencia do que a Lei Magna de Porto Alegre
passa a vigorar com 0 seguinte texto:

"0 povo do Municipio de Porto Alegre,
por seus representantes, reunidos em Camara
Constituinte, invocando a prote~ao de Deus,
estabeJece, decreta e promulga a seguite:

LEI ORGANICA

TiTULO I

Art. I? - 0 Municipio de Porto Alegre, parte integrante do Estado do
Rio Grande do SuI, organiza-se autonomo em tudo que respeite a seu pecu-
liar interesse, regendo-se por esta Lei Organica as demais leis que adotar,
respeitados os principios estabelecidos nas Constitui~oes Federal e Esta-
dual.

Art. 2? - E mantido 0 atual territ6rio do Municipio, cujos limites s6
podem ser alterados nos termos da Constitui~ao do Estado.

Paragrafo imico A divisao do Municipio em distritos depende de lei.

Art. 4? - Sao simbolos do Municipio de Porto Alegre, 0 brazao e ou-
tros estabelecidos em lei.



Art. 5? - Sao orgaos do Municipio, independentes e harmonicos 0 Le-
gislativo e 0 Executivo.

§ I? - Salvo as excec;oes prevista nesta Lei Organica, urn orgao nao
podedelegar atribuic;oes a outro.

§ 2? - 0 cidadao investido na func;ao de urn deles nao pode exercer a
de outro.

Art. 6? ~ 0 Municipio pode celebrar convenios com a Uniao, 0 Esta-
do e Municipios, mediante autorizac;ao-da Camara Municipal, para a execu-
cao de suas leis, servic;os e decisoes, bem como para executar encargos ana-
logos dessas esferas.

§ I? - Os convenios pod em visar a realizacao de obras ou exploracao
de servic;os piIblicos de interesse comum.

§ 2? - Pode, ainda, 0 Municipio, atraves de convenios ou cons6rcios
com outros Municipios da mesma comunidade socio-economica, criar enti-
dades intermunicipais para a realizacao de obras, atividades ou servicos es-
pecificos de interesse comum, devendo os mesmos ser aprovados por leis
dos MCmicipios que deles participam.

§ 3? - E permitido delegar, entre Estado e 0 Municipio, tambem por
convenio, os servicos de competencia con corrente, assegurados os recursos
necessarios.

I - pela eleic;ao dos Vereadores, que compoem a Camara Municipal;
II - pela administracao propria, no que respeita a seu peculiar interes-

se; especial mente quanto:

a) a decretacao e arrecadacao dos tributos de sua competencia e a
aplicac;ao de suas rendas, sem prejuizo da obrigaloriedade de
prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; e

b) organizacao dos servicos publicos"locais.

I - organizar-se juridicamente, decretar leis, atos e medidas de seu
peculiar interesse;

II - decretar e arrecadar os tributos de sua competencia e aplicar as
suas rendas;

III - organizar seus servicos administrativos e patrimoniais;
IV "- administrar seus bens, adquiri-Jos e aliena-los, aceitar doac;oes, le-

gados e herancas, e dispor de sua aplicac;ao;
V - desapropriar, por necessidade ou utilidade publicas ou por inte-

resse social, nos casos previstos em lei;



V I - conceder e permitir os servi~os publicos locai~ e os que Ihe sejam
concernentes;

VII - organizar os quadros e estabelecer 0 regime juridico de seus servi-
dores;

V II I - estabelecer norm as de edifica~ao, de loteamento, de zoneamento,
bem como as diretrizes urbanisticas convenientes a ordena~ao de
seu territorio;

IX - estabelecer normas de preven~ao e controle de ruido, da polui~ao
do ar e da agua;

X - conceder e permitir os servi~os detransportes coletivos, taxis e ou-
tros, fixando suas tarifas, itinerarios, pontos de estacionamento e
paradas; regulamentar a utiliza~ao dos logradouros publicos e si-
nalizar as faixas de rolamento e as zonas de silencio; disciplinar os
servicos de carga e descarga e a fixa~ao de tonelagem maxima per-
mitida a veiculos que circulam no Municipio;

XI - estabelecer servidoes administrativas necessarias a realiza~ao de
seus serVJ~OS;

XII - regulamentar e fiscalizar 'a instala~ao e funcionamento dos ascen-
sores;

XIII - disciplinar a limpeza dos logradouros publicos, a remo~ao do lixo
domiciliar e dispor sobre a preven~ao de incendios;

XIV - licenciar estabelecimentos industriais, comerciais e outros; cassar
os alvaras de licen~a dos que se tornarem danosos a saude, a higie-
ne e ao bem-estar publicos ou aos bons costumes;

XV - fixar 0 horario de funcionamento de estabelecimentos comerciais
e industriais;

XVI - legislar sobre 0 servic;o funerario e cemiterios, fiscalizando os que
pertencerem a associa~oes particulares;

XVII - interditar edifica~oes em rUlnas ou em condi~oes de insalubridade
e fazer demolir constru~oes que amea~em ruir;

XVIII - regulamentar a fixa~ao de cartazes, anuncios, emblemas e quais-
quer outros meios de publicidade e propaganda;

XIX - regulamentar e fiscalizar os jogos esportivos, os espetaculos e os
divertimentos publicos;

XX - legislar sobre a apreensao e deposito de semoventes, mercadorias
e m6veis em geral, no caso de transgressao de leis e demais atos
municipais, bem como sobre a forma e condi~oes de venda das
coisas apreendidas;

XXI - legislar sobre servi~os publicos e regulamentar os processos de ins-
talacao, distribuicao e consumo de agua, gas, luz e energia eletrica
e todos os demais servi~os de carater e uso coletivo.

Art. 9? - Cabe, ainda, ao Municipio, concorrentemente com a Uniao
ou 0 Estado, ou supletivamente a eles:



I - zelar pela sailde, higiene e assistencia pilblicas;
II - promover 0 ensino, a educacao e a cultura;

III - fomentar as atividades economicas e estimular, particularmente,
o melhor aproveitamento da terra;

IV - abrir e conservar estradas e caminhos e determinar a execucao de
servicos pilblicos;

V - promover a defesa sanitaria vegetal e animal, a extincao de insetos
e animais daninhos, bem como a defesa contra as farmas de

_ exaustao do solo;
VI - proteger as belezas naturais e os monumentos de valor historico

ou artistico;
VII - amparar a maternidade, a infancia e os desvalidos, coordenando e

orientando os servicos sociais no ambito do Municipio;
VIII - estimular a educacao eugenica e a pratica desportiva;

IX - proteger a juventude contra toda a exploracao, bem como contra
os fat ores que possam conduzi-la ao abandono fisico, moral e in-
telectual;

X --tomar as medidas necessarias para restringir a mortalidade e a
morbidez infantis, bem como medidas de higiene social que impe-
cam a propagacao das doencas transmissiveis;

XI - cuidar da higiene mental e incentivar a luta contra os venenos so-
cIals;

XII - incentivar 0 comercio, a industria, a agricultura e outras ativida-
des que visem ao desenvolvimento economico;

XIII - fiscalizar a producao, a conservacao, 0 comercio, e 0 transporte
dos generos alimenticios, destinados ao abastecimento publico.

a) propriedade predial e territorial urbana;
b) os servicos de qualquer natureza, na forma da legisla<;:ao fede-

ral',
II - taxas;

III - contribuicao de melhoria.

Art. 11 - Cabem ainda ao Municipio os tributos e outros recursos que
Ihe sejam conferidos peJa Uniao ou pelo Estado.

I - estabelecer cuhos religiosos ou igrejas, subvenciona-Ios,
embaracar-Ihes 0 exercicio ou manter com eles ou seus represen-
tantes relacoes de dependencia ou alianca;



II -. contrair emprestimo externo sem previa autorizacao do Senado
Federal;

III - instituir ou aumentar tribulos sem que a lei 0 estabele~a;
IV - instituir imposto sobre:

a) 0 pawtrimonio, a renda ou os servieos da Uniao, Estados ou Mu-
nicipios;

b) os templos de qualquer cuho;
c) 0 patrimonio, a renda ou 0 servico dos partidos politicos e de

instituieoes de educa<;ao ou de assistencia social, observados os
requisitos da lei;

d) 0 livro, 0 jornal e os periodicos, assim como 0 papel destinado
a sua impressao.

Panlgrafo imico - 0 disposto na alinea a do item IV e extensivo as au-
tarquias, no que se refere ao patrimonio, a renda e aos servieos vinculados
as suas finalidades essenciais ou delas decorrentes; mas nao se estende aos
servieos publicos concedidos, nem exonera 0 promitente comprador da
obriga~ao de pagar imposto que incidir sobre imovel objeto de promessa de
compra e venda.

Do Orgao Legislativo

Art. 13 - 0 Orgao Legislativo do Municipio e a Camara Municipal,
composta de Vereadores, e funciona de acordo com seu Regimento Interno.

Art. ]4 - A Camara Municipal reune-se, independentemente de con-
vocaeao, no dia 15 de marco de cad a ano, para abertura da sessao legislati-
va, funcionando ordinariamente ate 15 de dezembro, com interrupeao no
mes de julho, para recesso.

Paragrafo unico - Durante a sessao legislativa ordinaria a Camara
funciona todos as dias uteis, exceto aos sabados.

Art. 15 - No primeiro ana de cada legislatura, cuja duraeao coincide
com a do mandato dos Vereadores, a Camara reime-se no dia estabelecido
em lei para dar posse aos Vereadores e ao Prefeito, e eIeger a sua Mesa, a
Comissao Representativa e as Comissoes Permanentes, entrando apos em
recesso.



Panlgrafo unico - No termino de cada sessao legislativa ordinaria, ex-
ceto a illtima da legislatura,sao eleitas a Mesa e as Comissoes para a sessao
subseqtiente.

Art. 16 - A convoca<;ao extraordinaria da Camara cabe ao seu Presi-
dente, a urn ter<;o de seus membros, a Comissao Representativa ou ao Pre-
feito.

Paragrafo iInico - Nas sessoes legislativas extraordinarias a Camara
somente pode deliberar sobre a materia da convoca<;ao.

Art. 17 - Na Comissao Representativa e nas Comissoes da Camara se-
ra assegurada, tanto quanto possivel, a representa<;ao proporcional dos par-
tidos.

Art. 18 - A Camara Municipal funciona com a presen<;a, no minimo,
da maio ria de seus membros, e as delibera<;oes sac tomadas por maioria de
votos dos presentes, salvo os casos previstos nesta Lei Organica e no Regi-
mento Ir1terno.

§ I? - Quando se tratar da vota<;ao do or<;amento, de emprestimos,
auxilio a empresa, concessao de privilegios e materia que verse interesse par-
ticular, alem de outros referidos por esta lei e pelo Regimento Interno, °nu-
mere minimo prescrito e de dois ter<;osde seus membros.

§ 2? - 0 Presidente da Camara vota somente quando houver empate,
quando a materia exigir presen<;a de dois ten;os e nas vota<;oes secretas.

Art. 19 - As sessoes da Camara sac publicas, salvo resolw;ao em con-
trario e somente nos casos previstos nesta Lei e no RegimenlO Interno, 0 vo-
to e secreto.

Art. 20 - A presta<;ao de contas do Prefeito, referente a gestao finan-
ceira do ana anterior, sera apreciada pela Camara ate sessenta dias apos 0

recebimento do parecer previo do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 21 - Anualmente, dentro de sessenta dias do inicio da sessao le-
gislativa, a Camara recebera, em sessao especial, 0 Prefei~o, que in formara,
atraves de relatorio, do estado em que se encontram os assuntos municipais.

Panigrafo unico - Sempre que 0 Prefeito manifestar proposito de ex-
por assuntos de interesse pilblico, a Camara 0 recebera em sessao previa-
mente designada.

Art. 22 - A Camara Municipal ou suas Comissoes, a requerimento da
maioria"de seus membros, podem convocar Secretarios Municipais, Direto-
res de Autarquias ou de orgaos nao subordinados as Secretarias, para com-
parecerem perante elas a fim de prestar informa<;oes sobre assunto previa-
mente designado e constante da convoca<;ao.



§ I? - Tres dias (lteis antes do comparecimento devera ser enviada a
Camara exposiCao em torno das informa~oes solicitadas.

§ 2? - Independentemente de convocaCao, quando 0 Secretario ou Di-
retor desejar prestar esclarecimentos ou solicitar providencias legislativas a
qualquer Comissao, esta designara dia e hora para ouvi-Io.

Art. 23 - A Camara pode criar comissao de inquerito sobre fato deter-
minado, nos termos do Regimento Interno, a requerimento de, no minimo,
urn terco de seus membros.

SECAOII

Art. 24 - Os Vereadores, eleitos na forma da lei, gozam de garantias
que a mesma Ihes assegura, pelas suas opinioes, palavras e votos proferidos
no exercicio do mandato.

a) celebrar contrato com a administracao publica, salvo quando 0

contrato obedecer a clausulas uniformes;
b) aceitar ou exercer comissao ou emprego do Municipio ou de

entidade autarquica, sociedade de economia mista, empresa
publica ou concessionaria.

a) ser diretor, proprietario ou socio de empresa beneficiada com
privilegio, isen~ao ou favor, em virtude de contrato com a ad-
ministrac;ao publica municipal;

b) exercer Dutro mandato eletivo;
c) oeupar cargo publico de que seja demissivel "ad nutum";
d) patrocinar causa contra pessoa juridica de direito publico.

I - infringir qualquer das proposicoes estabelecidas no artigo ante-
nor;

II - udtizar-se do mandato para a priltica de atos de corrupc;ao, de im-
probidade administrativa ou atentatorios as instituic;oes vigentes;

III - proceder de modo incompativel com a dignidade da Camara ou
faltar com 0 decoro na sua conduta publica;



IV - perder ou tiver suspensos seus direitos politicos;
V - praticar atos de infidelidade partidaria, segundo 0 previsto na

Constituif;ao e na legislaf;ao pertinente.

Panigrafo unico - E objeto de disposif;oes regimentais 0 rito a ser se-
guido nos casos deste artigo, respeitada a legislac;ao estadual e federal.

Art. 27 - 0 Vereador investido no cargo de Secretario Municipal ou
Diretoria equivalente nao perde 0 mandato, desde que se afaste do exercicio
da vereanf;a.

Art. 28 - Nos casas do artigo anterior e nos de licenf;a, legitimo impe-
dimento e vaga por morte ou renuncia, 0 Vereador sera substituido pelo su-
plente, convocado nos termos da lei.

Paragrafo unico - 0 legitimo impedimento, ou impedimento por abu-
so de poder, deve ser reconhecido pela Camara e 0 Vereador declarado im-
pedido.sera considerado como em pleno exercicio de seu mandato, sem pre-
juizo de convocac;ao do suplente.

Art. 29 - Os Vereadores fazem jus a remuneraf;ao, estabelecida por
Resoluc;ao da Camara, dentro dos limites e criterios fixados em lei comple-
men tar a Constituic;ao Federal.

Art. 30 - 0 servidor publico eleito Vereador pode optar entre a remu-
neraf;ao do respectivo cargo e a da Vereanf;a, antes de entrar no exercicio do
mandato, desde que a legislac;ao do Poder Publico a Que pertence the asse-
gure tal opc;ao.

SE(AO III

I - legislar sobre todas as mathias atribuidas explicita ou implicita-
mente ao Municipio pelas Constituic;oes da UnHio e do Estado, as
leis em geral, esta Lei Organica e, especialmente, sobre:

a) 0 exercicio dos poderes municipais;
b) 0 regime juridico dos servidores municipais;
c) a denominac;ao dos servic;os, bairros e logradouros publicos.

II - votar anualmente:
a) os orc;amentos;
b) 0 plano de auxilios e subvenc;oes.



III - decretar as leis complementares a Lei Organica;
IV - dispor sobre os tributos de competencia municipal;
V - criar e extinguir cargos e func;oes, bem como fixar e alterar venci-

mentos e outras vantagens pecuniarias;
VI - decretar, estipulando as condic;oes, e pelo voto da maioria dos Ve-

readores, 0 arrendamento,o aforamento ou a alienac;ao de pr6-
prios municipais, hem como a aquisic;ao de outros;

VII -. legislar sobre concessao de servic;os publicos do Municipio;
VIII - dispor sobre a divisao territorial do Municipio, respeitada a legis-

lac;ao federal e estadual;
IX - criar, reformar ou extinguir repartic;oes municipais, assim enten-

didas as que forem diretamente subordinadas ao Prefeito;
X - deliberar sobre emprestimos e operac;oes de credito, bem como a

forma e os meios de seu pagamento;
XI - transferir, temporaria ou definitivamente, a sede do Municipio,

quando 0 interesse publico 0 exigir; .
XII - cancelar, nos termos da lei, a divida ativa do Municipio, autorizar

a suspensao de sua cobranc;:a e a relevac;:aode onus e juros.

Art. 32 - E da competencia exclusiva da Camara Municipal:

I - e1eger sua Mesa, elaborar seu Regimento Interno e dispor sabre
sua organizac;:ao e policia;

II - prop or a criac;:ao e extinc;ao dos cargos de seu quadro de pessoal e
servic;os, dispor sobre 0 provimento dos mesmos, bem como fixar
e alterar seus vencimentos e outras vantagens;

III - emendar a Lei Organica ou reforma-Ia;
IV - representar, pela maioria de sellS membros, para efeito de inter-

venc;ao no Municipio, nos termos do disposto no art. 150 da
Constituic;ao Estadual;

V - autorizar convenios e contratos do interesse municipal;
VI - exercer a fiscalizac;:ao da administrac;ao financeira e orc;amentaria

do Municipio, com 0 auxilio do Tribunal de Contas do Estado e
julgar as contas do Prefeito;

VII - fixar os subsidios de seus membros e do Prefeito, nos termos da
legislac;ao federal;

VIII - autorizar 0 Prefeito a contrair emprestimo, regulando as suas
condic;oes e respectiva aplicac;ao, respeitada a legislac;ao federal;

IX - autorizar 0 Prefeito a afastar-se do Municipio por mais de dez
dias ou do Estado por qualquer tempo;

X - convocar qualquer Secretario, Diretor de Autarquia ou de servic;o
diretamente subordinado ao Prefeito, para prestar informac;oes;

XI - mudar, temporaria ou definitivamente, a sua sede;
XII - solicitar informac;oes por escrito ao Executivo;

XIII - dar posse ao Prefeito, bem como declarar extinto 0 seu mandato
nos casos previstos em lei;



XIV - conceder licenca ao Prefeito;
XV - suspender a exeCUCao,no todo ou em parte, de qualquer ato, reso-

luCao ou regulamento municipal, que haja sido, pelo Poder Judi-
dario, declarado infringente da Constituicao, da Lei Organica ou
das leis;

"\~ XVI - criar comissao de inquerito;
\ XVII - tomar a inciativa de projetos de leis estaduais, na forma da Cons-

........,\ tituicao Estadual; .
~I1 }-resolver, em sessao secreta, sobre a nomeacao dos membros dos
\___ ,// orgaos de cooperaCao governamental;
xIx - propor ao Prefeito a execuCao de qualquer obra ou medida que

interesse it. coletividade ou ao servico publico.

SECAO IV

Art..33 - A Comissao Representativa funciona nos in terregnos das
sessoes legislativas ordimirias da Camara Municipal e tern as seguintes atri-
buicoes,:

I - zelar pelas prerrogativas do orgao Legislativo;
II - zelar pela observancia da Lei Organica;
III - autorizar 0 Prefeito a se ausentar do Municipio e do Estado;
IV - convocar Secretarios do Munincipio ou titulares de Diretorias

equivalentes;
V - convocar extraordinariamente a Camara;
VI - tomar medidas urgentes de competencia da Camara Municipal.

Panlgrafo iInico - As normas relativas ao desempenho das atribuicoes
da Comissao Representativa sao estabelecidas no Regimento Interno da Ca-
mara.

Art. 34 - A Comissao Representativa, constituida por niImero impar
de Vereadores, e composta peJa Mesa e pelos demais mem bros elei tos com
os respectivos sllplentes.

§ I? - A presidencia da Comissao Representativa cabe ao Presidente
da Camara, cuja substituicao se faz na forma regimental.

§ 2? - 0 niImero de membros eleitos da Comissao Representativa e 0
necessario para perfazer, no minimo, a maioria absoluta da Camara, com-
putado 0 niImero de membros natos.

Art. 35 - A Comissao Representativa deve apresentar relat6rio dos
trabalhos 'por ela realizados, quando do reinicio do periodo de funciona-
mento ordinaria da Camara.



SECAOV

I - emendas a Lei Organica;
II - leis complementares a Lei Organica;

III - leis ordimirias;
IV - decretos legislativos;
V - resolueOes.

Art. 37 - Sao, ainda, entre outras, objeto de deliberacao da Camara
Municipal, na forma do Regirnento Interno:

I - autorizaeoes;
II - indicaeoes;

III - requerimentos.

I - de Vereadores; ou
II - do Prefeito.

Paragrafo imico - No caso do item I, a proposta devera ser subscrita,
no minimo, por urn tereo dos membros da Camara Municipal.

Art. 39 - Em qualquer dos casos do artigo anterior, a proposta sera
discutida e votada em duas sessOes, dentro de sessenta dias, a contar de sua
apresentac;ao ou recebimento, e havida por aprovada quando obtiver em
ambas as votaeoes, dois tereos dos votos dos membros da Camara Munici-
pal.

Art. 40 - A emenda a Lei Organica sera promulgada pela Mesa da Ca-
mara, com 0 respectivo nilmero de ordem.

Art. 4] - As leis complementares somente serao aprovadas se obtive-
rem maioria absoluta dos votos dos membros da Camara Municipal, obser-
vados os demais term os da votaeao das leis ordinarias.

Art. 42 - A iniciativa das leis municipais, salvo nos casos de compe-
tencia exclusiva, cabe a qualquer membro da Comissao da Camara Munici-
pal, ao Prefeito ou ao eleitorado, que a exercera em forma de moeao articu-
lada, subscrita, no minimo, por urn por cento do eleitorado do Municipio.



Art. 43 - No inicio ou em qualquer fase da tramitacao de projeto de
lei de iniciativa exclusiva do Prefeito, este podera solicitar a Camara Muni-
cipal que 0 aprecie no prazo de quarenta e cinco dias a con tar do pedido.

§ I? - Na falta de deliberacao dentro do prazo estipulado neste anigo,
considerar-se-a aprovado 0 projeto.

§ 2? - Os prazos deste artigo e seus paragrafos nao correrao nos perio-
dos de recess<?da Camara Municipal.

§ 3? - 0 disposto neste artigo nao se aplica aos projetos de leis com-
pJementares.

Art. 44 - A requerimento do Vereador, os projetos de lei, decorridos
trinta dias de seu recebimento, serao incluidos na Ordem do Dia, mesmo
sem ·parecer.

Panigrafo imico - 0 projeto somente pode ser retirado da Ordem do
Dia a requerimento do autor, aprovado pelo plenario.

Art. 45 - 0 projeto de lei com parecer contdlrio de todas as Comis-
soes e tido como rejeitado.

Art. 46 - A materia constante de projeto de lei rejeitado ou nao san-
cionado, assim como a de proposta de emenda a Lei Organica, rejeitada ou
havida por prejudicada, somente podera constituir objeto de novo projeto,
na mesma sessao legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos
membros da Camara, ressalvadas as proposicoes de iniciativa do Prefeito.

Art. 47 - Os projetos de lei aprovados pela Camara Municipal serao
enviados ao Prefeito que, aquiescendo, os sancionara, sendo-Ihe remetidos,
para 0 mesmo fim, os projetos .idos por aprovados, nos term os do art. 43, §
I? .

§ I? - Se 0 Prefeito julgar 0 projeto, no todo ou em parte, inconstitu-
cional ou contrario ao interesse publico, veta-Io-a, total ou parcialmente,
dentro de quinze dias uteis, contados daquele em que 0 recebe!l, comuni-
cando os motivos do veto ao Presidente da Camara, dentro de 48 horas.

§ 2? - 0 silencio do Prefeito, decorrido 0 prazo de que trata 0 para-
grafo anterior, impona em sancao, cabendo ao Presidente da Camara pro-
mulgar a lei.

§ 3? - Devolvido 0 projeto a Camara, sera ele submetido, dentro de
quarenta e cinco dias, contados da data de seu recebimento, com ou sem pa-
recer, a discussao unica, considerando-se aprovado se, em votacao publica,
obtiver 0 voto favoravel de dois tercos da Camara, caso em que sera envia-
do ao Prefeito, para promuigacao.

§ 4?·- Esgotado, sem deliberaCao, 0 prazo estabelecido no paragrafo
anterior, 0 veto sera considerado mantido.

§ 5? - Nao sendo a lei promulgada dentro de quarenta e oito horas pe-
10 Prefeito, nos casos dos §§ 2? e 3? deste artigo, 0 Presidente da Camara a
promulgara em igual prazo.



Art. 48 - Nos casos do art. 36, item IV e V, considerar-se-a, com a vd'-
ta<;ao da Reda<;ao Final, encerrada a elaboracao do Decreto ou Resolu<;ao,
cabendo ao Presidente da Camara a sua promulga<;ao.

Art. 49 - Sao objeto de lei complementar, dentre outros, 0 C6digo de
Obras, 0 C6digo de Posturas, C6digo Tributario e Fiscal, Lei do Plano Oi-
retor e Estatuto dos Funcionarios PiIblicos.

§ I? - Os projeto.s de lei complementar serao revistos por Comissao
Especial da Camara.

§ 2? - Dos projetos de c6digos e respectivas exposicoes de motivos,
antes de submetidos a discussao da Camara, sera dada divulga<;ao com a
maior amplitude possivel.

§ 3? - Dentro de quinze dias, contados da data em que se publicarem
os projetos referidos no paragrafo anterior, qualquer cidadao pod era apre-
sentar sugestoes sobre eles ao Presidente da Camara, que as encaminhara a
Comissao Especial, para aprecia<;ao.

SECAOVI

Art. 50 - Os orcamentos anual e plurianual de investimentos do Mu-
nicipio obedecerao as disposi<;oes da Constitui<;ao Federal e da Estadual, as
normas gerais de direito financeiro e as disposi<;oes desta Lei Organica.

Art. 51 - Os projetos de lei que abram creditos, fixem vencimentos e
vantagens dos servidores piIblicos, concedam subven<;ao ao auxilio ou, de
qualquer modo, autorizem, criem ou aumentem a despesa p'ublica, somente
receberao emendas nas comissoes da Camara.

Art. 52 - 0 projeto de lei or<;amentaria anual sera apreciado pela Co-
missao de Finan<;as e nao pode receber emendas de que decorra aumento da
despesa global ou de cada 6rgao, fundo, projeto ou programa, ou que vise a
modificar-lhe 0 montante, a natureza ou 0 objetivo, aplicando-se, quanto
as emendas, 0 disposto no artigo anterior.

Art. 53 - E final 0 pronunciamento das Comissoes, nos casos dos arti-
gos 51 e 52, salvo se urn ter<;o dos membros da Camara pedir ao Presidente
a vota<;ao em plen{uio, que se fara sem discussao, de emenda aprovada ou
rejeitada nas comissoes.

Art. 54 - 0 projeto de lei or<;amentaria anual deve ser remetido a Ca-
mara Municipal ate 30 de setembro de cada exercicio, e a san<;ao ate 30 de
novembro.



§ J? - Se a Camara Municipal nao 0 devolver para sancao ate 0 dia
previsto, 0 projeto sera promulgado como lei.

§ 2? - 0 Prefeito pode enviar mensagem a Camara para propor a mo-
dificacao do projeto de lei orcamentaria, enquanto nao estiver concluida a
votacao da parte cuja alteracao foi proposta.

Art. 55 - 0 numerario correspondente as dotacoes orcamentarias da
Camara Municipal sera entregue no inicio de cada mes, em quotas corres-
pondentes a urn duodecimo.

Paragrafo unico - Nos creditos especiais autorizados por lei, em favor
da Camara, deve a entrega do numerario verificar-se, no maximo, quinze
dias apos a promuigacao da lei.

Art. 56 - 0 orcamento contera as dotacoes suficientes ao atendimento
do Plano de Distribuicao de Auxilios e Subvencoes.

Parilgrafo (mico - Somente em caso de absoluta necessidade ou de ca-
lamidade publica, reconhecidos por dois tercos dos Vereadores, podem ser
concedidos auxilios e subvencoes que nao constarem do respectivo Plano.

Art. 57 - Os creditos especiais e extraordinarios nao pod em ter vigen-
cia alem do exercicio em que forem autorizados, salvo se 0 ato de autoriza-
Cao for promulgado nos ultimos quatro meses daquele exercicio, caso em
que, reabertos nos limites dos seus saldos, poderao viger ate 9 termino do
exercicio financeiro subseqiiente.

Art. 58 - Os creditos sup)ementares s6 podem ser abertos no segundo
semestre do exercicio, e os especiais a partir do segundo trimestre, salvo dis-
posicao expressa em contrario.

Paragrafo nnico - A abertura dos creditos suplementares e especiais
depende da existencia de recursos disponiveis para a sua cobertura.

Do Orgio Executivo

SECAO I

Art. 59 - 0 Prefeito e 0 titular do 6rgao Executivo, auxiliado pelos
Secretarios do Municipio e Diretores Gerais de Autarquias.



Paragrafo unieo - Em caso de impedimento temporario do Prefeito,
assumira 0 cargo 0 Presidente da Camara Municipal.

Art. 60 - 0 Prefeito prestara compromisso e tomara posse perante a
Camara Municipal.

Panlgrafo unico - 0 Prefeito prestara, .no ato da posse, 0 seguinte
compromisso "Prometo cumprir e fazer cumprir a Lei Organica, as leis da
Uniao, do Estado e do Municipio, e exercer 0 meu cargo sob a inspiraCao do
patriotismo, da lealdade e dahonra".

Art. 61 - 0 Prefeito nao pode afastar-se do Municipio por mais delO
dias, ou do Estado, por qualquer tempo, sem previa autorizacao da Cama-
ra.

Art. 62 - 0 Prefeito nao pode exercer outra funcao publica, nem par-
ticipar da empresa privada que mantenha transacoes ou contratos com 0
Municipio.

Art. 63 - Ao Prefeito, como chefe da administracao, cabe executar as
deliberacoes da Camara Municipal, dirigir, fiscalizar e defender os interes-
ses do Municipio e adotar, de acordo com a lei, todas as medidas adminis-
trativas de utilidade publica.

1- a iniciativa das leis orcamentarias, das que versem sobre materia
financeira e das que criem ou aumentem a despesa public~;

II - a iniciativa das leis que criem au extingam cargos e funcOes e au-
mentem vencimentos, exceto os da Secretaria da Camara;

111- prover cargos, funcoes e empregos municipais, praticar os atos
administrativos referentes aos servidores municipais, na forma da
lei, salvo os da Secretaria da Camara;

IV - a iniciativa de leis que criem ou suprimam os orgaos a ele direta-
mente subordinados;

V - dispor sobre a estruturacao, atribuicOes e funcionamento dos or-
gaos da administracao municipal;

VI - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos e
regulamentos para a sua execucao;

VII - vetar projetos de lei, nos termos desta Lei Organica;
VIII - apresentar anualmente, a Camara, relatorio sobre 0 estado das

obras e dos servicos municipais;



IX - enviar a proposta de orcamento a Camara;
X - preslar, dentro de vinte dias, as informacoes solicitadas pela Ca-

mara, referentes aos neg6cios publicos do Municipio;
XI - representar o-Municipio;

XII- convocar extraordinariamente a Camara quando 0 interesse da
administracao 0 exigir;

XIII - contrair emprestimos,mediante previa autorizacao da Camara;
XIV - decretar a desapropriacao por necessidade ou utilidade publica ou

interesse social;
XV - administrar os bens e as rendas municipais, promover 0 lanca-

mento, a fiscalizacao e a arrecadacao de tributos;
XVI- propor 0 arrendamento, 0 aforamento ou a alienacao de pr6prios

municipais, bem como a aquisicao de outros; ,
XVII - planejar e promover a execucao dos servicos publicos municipais;

XVIII - propor convenios, ajustes e contratos de interesse municipal;
XIX - conceder auxilios, premios e subvencoes, nos limites das respecti-

vas verbas orCamentarias e do Plano de Distribuicao previa e,
· anualmente aprovado pela Camara;

XX - providenciar sobre 0 ensino piIblico;
XXI - propor a divisao administrativa do Municipio, de acordo com a

lei.

Art. 65 - Os crimes de responsabilidade, bem como as infracoes
poHtico-administrativas do Prefeito saD os definidos em lei federal, obede-
cidas as normas de processo de julgamento.

SECAO IV

Art. 66 - Os secretarios do Municipio, de livre nomeacao e demissao'
pelo Prefeito, saD escolhidos dentre brasileiros, maiores de 21 anos, no gozo
dos direitos politicos e estao sujeitos, desde a posse, as mesmas incompati-
bilidades e proibicoes estabelecidas para os Vereadores.

Art. 67 - Alem das atribuicoes fixadas em lei ordinaria, compete aos
secretatios do Municipio:

I - orientar, coordenar e superintender as atividades dos orgaos e en-
tidades da administracao municipal, na area de sua competencia;



II - referendar os alOS e decretos do Prefeito e expedir instru~oes para
a execu~ao das leis, decretos e regulamentos relativos aos assuntos
de suas Secretarias;

III - apresentar ao Prefeito relat6rio anual dos servi~os realizados por
suas Secretarias;

IV - comparecer a Camara Municipal nos casos previstos nesta Lei Or-
ganica;

V - praticar os atos pertinentes as atribui~oes que Ihes for em delega-
das pelo Prefeito.

Paragrafo imico - Os decrelOs, atos e regulamentos referentes aos ser-
vi~osautonomos serao subscritos pelo Secretario de Administra~ao.

Art. 68 - Aplica-se aos Diretores dos servi~os autarquicos ou autono-
mos, no que couber, 0 disposto nesta Se~ao.

SECAO V

Art. 69 - Sao servidores do Municipio todos quantos percebam pelos
cofres municipais, reservando-se a denomina~ao de funcionarios para os
que integram 0 sistema classificado de cargos.

Art. 70 - Lei complementar estabelecera 0 regime juridico dos funcio-
narios municipais, respeitados os principios estabelecidos nesta Lei Organ i-
ca.

Art. 71 - 0 Quadro de Funcionarios pode ser constituido de classes,
carreiras funcionais ou de cargos isolados, classificados c!entro de urn siste-
ma ou, ainda, dessas formas conjugadas, de acordo com a lei.

Paragrafo uoico - 0 sistema de promo~oes obedece nao 56 ao criterio
de merecimento, avaliado objetivamente, como ao de antigtiidade, salvo
quanto ao cargo final, cujo acesso sera por merecimento.

Art. 72 - Os cargos e fun~oes publicas municipais sao acessiveis a to-
dos os brasileiros.

§ I? - A primeira investidura em cargo publico depende de aprova~ao
previa em concurso publico de pro vas ou de provas e thulos, salvo os casos
indicados em lei.

§ 2? - Prescinde de concurso a nomea~ao para cargos em comissao,
declarados em lei de livre nomeacao e exonera~ao.

§ 3? - A admissao dos demais servidores sera obrigatoriamente prece-
dida de prova de habilita~ao.



Art. 73 - Sao estaveis, apos dois anos de exercicio, os funcionarios
nomeados por concurso.

Art. 74 - Os funcionarios estaveis perderao 0 cargo em virtude de sen-
ten~a judicial ou mediante processo administrativo, em que lhes seja assegu-
rada ampla defesa.

Paragrafo imico - Invalidada, por senten~a, a demissao, 0 funciona-
rio sera reintegrado e quem the ocupava 0 lugar, exonerado ou, se detinha
outro cargo, a este reconduzido, sem direito a indeniza~ao.

Art. 75 - Ficara em disponibilidade remunerada, com vencimentos
proporcionais ao tempo de servi~o, 0 funciomirio estavel cujo cargo for de-
clarado extinto ou desnecessario pelo orgao a que servir, podendo ser apro-
veitado em cargo compativel, a criterio da administra~ao.

Art. 76 - 0 tempo de servi~o publico federal, estadual e de outros mu-
nicipios e cdmputado integral mente para efeitos de aposenta90ria e disponi-
bilidade.

Art. 77 - 0 funcionario investido em mandato eletivo federal, esta-
dual ou municipal remunerado, fica afastado do exercicio do cargo munici-
pal e somente por antigiiidade pode ser promovido.

Paragrafo unico .- 0 periodo de exercicio de mandato federal, esta-
dual ou municipal remunerado e contado para efeito de promo~ao POT anti-
giiidade e aposentadoria.

Art. 78 - Sao assegurados aos funcionarios abono familiar, avan~os
trienais, adicionais por tempo de servi~o e licen~a-premio por decenio de
servi~o, a qual, nao gozada, pode ser computada em dobro como tempo de
serv)~o.

Art. 79 - Os vencimentos dos funcionarios municipais nao podem ex-
ceder aos limiles maximos de remunera~ao fixados em lei federal.

Art. 80 - Os vencimentos dos cargos do Legislativo nao podem ser su-
periores aos pagos pelo Executivo, para cargos de atribui~oes iguais ou asse-
melhadas.

Paragrafo unico - Respeitado 0 disposto neste artigo, e vedada a vin-
cula~ao ou equipara~ao de qualquer natureza para 0 efeito de remunera~ao
do pessoal do servi~o publico municipal.

Art. 81 - E vedada a participa~ao de servidores no produto da arreca-
da~ao de tributos e multas, inclusive da divida ativa.



Art. 82 - E vedada a acumulac;ao remunerada de cargos e func;oes pil-
blicas, exceto:

I - a de juiz com urn cargo de professor;
II - a de dois cargos de professor;

III - a de urn cargo de professor com outro tecnico ou cientifico;
IV - a de dois cargos privativos de medico;
V - a de outros cargos na forma estaberecida na legislac;ao federal.

§ I? - Em qualquer dos casos, a acumulac;ao somente e permitida
quando ha correlaC;ao de materias e compatibilidade de horarios.

§ 2? - A proibic;ao de acumular estende-se a cargos, func;oes ou em-
pregos em autarquias, empresas publicas e sociedades de economia mista.

§ 3? - A vedac;ao prevista neste artigo nao se aplica aos aposentados,
no que se refere ao exercicio de mandato eletivo, de urn cargo em comissao
ou a contrato para prestac;ao de servic;os tecnicos ou especializados.

I - por invalidez;
II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade;

III - voluntariamente, apos trinta e cinco an os de servic;o se do sexo
masculino, ou apos trinta an os de servic;o, se do sexo feminino.

a) se valer do disposto no item III do artigo anterior;
b) se invalidar por acidente em servic;o, por molestia profissional ou

doenc;a grave, contagiosa ou incuravel, especificada em lei;

II - proporcionais ao tempo de servic;o, quando- 0 funcionario nao
contar 0 tempo previsto do item III do artigo anterior.

§ )? - Os proventos da inatividade devem ser revistos sempre que, por
alterac;ao do poder aquisitivo da moeda, se modificarem os vencimentos dos
funcionarios em atividade.



§ 2? - Em nenhum caso, ressalvado 0 disposto no panigrafo anterior,
os proventos da inatividade podem exceder a remunera<;ao percebida na ati-
vidade.

Art. 85 - 0 exercicio em cargo que sujeite 0 funciomlrio a atividade
em zonas ou locais insalubres e a execu<;ao de trabalho com risco de vida e
saiJde, e considerado como [ator de valoriza<;ao do respectivo nivel de ven-
cimento.

Art. 86 - 0 Municipio responde pelos danos que seus- servidores, no
exercicio de suas fun<;oes, dmsem a terceiros.

Paragrafo iJnico - Cabe ao Municipio a a<;ao regressiva contra 0 servi-
dor responsavel, em caso de culpa ou dolo.

Art. 87 - 0 regime juridico dos servidores admitidos em servi<;o de ca-
rater tempDrario ou contratados para fun<;oes de natureza tecnica e especia-
lizada e 0 estabelecido na legisla<;ao propria.

Art. 88 - E vedada, a quantos prestem servi<;os ao Municipio, ativida-
de politico-partidaria nas horas e locais de trabalho.

Art. 89 - 0 Municipio permitira aos seus servidores, na forma da lei,
a conclusao de cursos em que estejam inscritos ou em que venham a se ins-
crever.

Art. 90 - E dever do Municipio, atraves de orgao de classe, dar assis-
tencia e tratamento aos servidores e dependentes atingidos por cancer, le-
pra, 'malaria, cardiopatia grave, doen<;as mentais, cegueira evolutiva, tuber-
culose e quaisquer molestias infecto-contagiosas ou contraidas em locais de
trabalho.

§ I? - lncumbe, tambem, ao Municipio, sem prejuizo do dispositivo
neste artigo, assegurar a seus servidores e dependentes assistencia medica,
ciriIrgica e hospitalar, odontologica e social, nos termos da lei.

§ 2? - Os beneficios deste artigo sac extensivos ao Prefeito, Secreta-
rios, Diretores de Autarquias e Vereadores quando no exercicio de suas fun-
<;oesou mandatos.

§ 3? - Falecido 0 servidor, seus dependentes nao perdem os direitos a
assistencia e tratamento previstos neste artigo.

Art. 91 - Aos servidores nao amparados por legisla<;ao especial do
Municipio sac assegurados os direitos, garantias e vantagens que a legisla-
<;aosocial atribuir aos trabalhadores.



Art. 92 - Os Conselhos Municipais sao orgaos de cooperacao gover-
namental que tern por finalidade auxiliar a Administracao na ·orientacao,
planejamento, interpretacao e julgamento da materia de sua competencia.

ArC 93 - A lei especificara as atribuicoes de cada Conselho, sua orga-
nizacao, composicao, funcionamento, forma de nomeacao de titular e su-
p!ente e prazo de duracao do mandato.

Art. 94 - Os Conselhos Municipais sac compostos por urn numero
impar de membros, observando, quando for 0 caso, a representatividade da
administracao, das entidades publicas, associativas, classistas e dos contri-
buintes.

Art. 95 - 0 Municipio organizara a ordem economica e social, conci-
liando a liberdade de iniciativa com os interesses da coletividade.

Art. 96 - 0 Municipio prestara assistencia tecnica aos trabalhadores
rurais, aos pequenos agricultores e as suas organizacoes legais.

Art. 97 - 0 Municipio pod era prom over desapropriacao de imovel,
por necessidade ou utilidade publica ou para atender interesse social.

Art. 98 - 0 Municipio regulara suas atividades sociais, favorecendo e
coordenando as iniciativas particulares que visem esse objetivo.

Art. 99 - A lei dispora sobre 0 regime das empresas concessionarias
ou permissionarias de servico publico municipal, estabelecendo:

I - obrigatoriedade de manter servicos adequados;
II - tarifas que permitam a justa remuneracao do capital, 0 melhora-

mento e a expansao dos servicos e assegurem a equilibrio
economico-financeiro da concessao ou permissao.

Paragrafo unico - A fiscalizacao dos servicos referidos neste artigo se-
ra feita pela Municipio atraves de seus orgaos proprios e, nas atividades afe-
tas a outras esferas do poder publico, atraves de convenio.



Art. ]00 - 0Municipio dispensanl protecao especial ao casamento e a
familia.

Panlgrafo unico - 0 Municipio proporcionara assistencia a materni-
dade a infancia e a adolescencia, podendo para esses fins realizar convenios,
inclusive com entidades assistenciais particulares.

§ I? - 0Municipio ministrara 0 ensino preferentemente nos primeiros
graus, respeitando os principios da obrigatoriedade e da gratuidade.

§ 2? - A educacao de excepcionais sera promovida supletivamente pe-
10 Municipio.

§ 3? -' 0 Municipio favorecera por todos os meios 0 ensino supletivo
de adolescentes e adultos.

§ 4? - 0 en sino de iniciativa particular merecera 0 amparo tecnico e fi-
nanceiro do Municipio, atraves de convenios, inclusive mediante bolsas de
estudo.

§ 5? - 0 Municipio instituira orgaos destinados a realizacao de ativi-
dades de carater educativo e cultural e promovera, pelos meios a seu alcan-
ce, a preparacao dos pais para a educacao a ser dada no lar.

Art. 102 - 0 Municipio estimulara 0 desenvolvimento das ciencias,
d~s letras e das artes; incentivara a pesquisa eo ensino cientifico e tecnologi-
co; ~rnparara a cultura e protegera de modo especial os documentos, as
obras e os locais de valor historico ou artistico, os monumentos e as paisa-
gens naturais notaveis.

Art. 103 - 0 Municipio auxiliara as organizacoes beneficentes, cultu-
rais e desportivas amadoristas regulares.

Art. 104 - 0 Municipio aplicara em cada ano, vinte porcento, pelo
menos, da receita tributaria municipal, na manutencao e desenvolvimento
do ensino, nos terrnos da Constituicao Federal e da legisiacao pertinente.



I - tomar medidas para assegurar a celeridade na tramitacao dos ex-
pedientes administrativos, punindo, disciplinarmente, nos termos
da lei, os servidores faltosos;

II - facilitar, pelos meios de comunica~ao social, a difusao de trans-
~.missoes de interesse educacional do povo;

III - facilitar aos partidos politicos, as associa~oes culturais, cientifi-
cas, desportivas, recreativas, educacionais e de dasse, 0 usa gra-
tuito de casas de espetaculo, parques, estadios e outros pr6prios
ou logradouros adequados, de sua propriedade.

Art. 106 - 0 Municipio deve fazer 0 levantamento geral do seu patri-
monio, mediante inventario analitico, na sede de cada reparti~ao ou servic;o
e registro sintetico na contabilidade respectiva.

Paragrafo imico - Os bens patrimoniais do Municipio devem ser c1as-
sificados:

I - pela sua natureza;
II - em relac;ao a cada servic;o.

Art. ]07 - Sera feita, anualmente, a conferencia da escrituraeao patri-
monial com os bens existentes; e, na prestaeao geral de contas de cada
exercicio, sera incluido 0 inventario de todos os bens municipais.

Art. 108 - Nos servi~os, compras, obras e concessoes do Municipio se-
ra adotada a licitac;ao.

Art. 109 - Reverterao ao Municipio, ao termo da vigencia de qualquer
concessao para servieo publico local, com privilegio exclusivo, todos os
bens e materiais do mesmo servi~o, independentemente de qualquer indeni-
zacao.

Art. ] 10- E lkito a qualquer municipio obter informa~oes e certidoes
sobre assuntos referentes a administrac;ao municipal.

Art. 111 - Todo cidadao e parte legitima para pleitear, perante os po-
deres piJblicos competentes, a declarac;ao de nulidade ou anula~ao de alos
lesivos ao patrimonio municipal.

Art. I 12 - Os logradouros, obras e servic;os pilblicos s6 poderao rece-
her nomes de pessoas falecidas pelo menos ha urn ano.

Art. 113 - A lei dispora sobre a denominaeao de logradouros, obras e
servieos municipais.



Art. 114 - 0 Municipio instituira, na forma da lei, 0 premio de "Ci-
dade de Porto Alegre", que sera conferido a entidades oficiais amadoristas,
em todos os ramos desportivos.

Art. 115 - Os cemiterios terao carater secular e serao administrados
pela autoridade municipal.

§ I? - E permitido a todas as confissoes religiosas praticarem neles os
seus ritos.

§ 2? - As associac;oes religiosas poderao manter cemiterios particula-

Art. 116 - Continua em vigor a legislac;ao atual que disciplina 0 C6di-
go de Obras, 0 C6digo de Posturas, 0 C6digo Tributario, 0 Plano Diretor e
.0 Estatuto dos Funcionarios Publicos Municipais, ora considerados como
leis complementares.

Art. 117 - 0 Municipio fara 0 levantamento, no prazo de um ano, dos
bens im6veis de valor hist6rico e cultural, de expressiva tradic;ao para a ci-
dade, para fins de futuro tombamento e declarac;ao de utilidade publica,
nos termos da lei.

Paragrafo unico - A relac;ao constara de lei a ser examinada pel a Ca-
mara Municipal.

'Art. 118 - 0 Municipio fara completo inventario de seu bens im6veis,
no prazo de dois anos, atualizando seus valores e arrolando inclusive direi-
tos e ac;oes sobre os mesmos.

Art. 119 - 0 Municipio, no prazo de urn ano, arrolara todos os monu-
mentos, estatuas, pedestais, bustos, quadros artisticos e bens semelhantes
do patrimonio municipal, para fins de relacionamento, divulgac;ao, recons-
tituic;ao e outras medidas julgadas acertadas.

Art. 120 - 0 Prefeito Municipal, dentro de seis meses, a con tar da vi-
gencia desta Emenda it Lei Organica, remetera mensagem it Camara, disci-
plinando;na forma do disposto no art. 93, os Conselhos Municipais.

Paragrafo unico - Sao mantidos os atuais Conselhos enquanto nao vi-
ger a legislac;ao a que se refere este artigo.



Art. )2) - Esta Lei Organica, promulgada em 3 de abril de 1948 e con-
solidada em 24 de setembro de 1962, com esta Emenda, apos assinada pelos
Vereadores presentes, entra em vigor na data de sua pub)ica~ao.

JOSE ALOISIO FILHO
Presidente

Cleom Guatimozirn
I? Vice-Presidente

Lauro Rodrigues
2? Vice-Presidente

Joao SaUe
] ? Secretario

AJuizio Paraguassu
2? Secretario

Wilson Arruda
3? Secretario

Abio Herve
Alceu Colla res

Cesar de Mesquita
Elton Fensterseifer

Ivan ~astro
Jorge Englert

Marino Abrahao
Martim Aranha
Moses do Carmo

Paulo Souza
Pessoa de Brum

Pozolo de Oliveira
Rubens Alcantara

Esta Lei Organica foi promulgada em 3 de abril de ]948 e assinada pe-
los Vereadores Domingos Francisco Spolidoro, Presidente; Frederico C. T.
Bordini, I? Secretario; Joao Ignacio da Silva Junior, 2? Secretario; Anto-
nio Jorge Achutti; Bonorino Butelli; Luiz de Almeida Bastos; Olmerindo
Ruy Caporal; Tasso Vieira de Faria; Zacarias de Azevedo; Darci Jose da
Rocha; lido Meneghetti; Roberto Landell de Moura; Alcides ponzaga,
Carlos de Morais Vellinho; Manoel Osorio da Rosa; Derly de Azevedo Cha-



yes; Jose cesar de Mesquita; Jose Antonio Aranha; Ludolpho Boehl; Jose
CarlosDaudt;tendo sido, em 21 de setembro de 1956, consolidada nos ter-
mos do Art. 4? da Emenda n? 3, sendo Presidente Jose Aloisio Filho, I? Se-
cretario Dilvo Araujo e 2? Secretario Francisco Otaviano Gomes de Mello,
e tendo side novamente consolidada em 24 de setembro de 1962, nos termos
do art. 22 da Emenda n? 6, de 2 de janeiro de 1962, sendo Presidente Alber-
to Andre, J? Secretario Marino R. dos Santos e 2? Secretario Antonio Giu-
dice.




