
EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº 001/2008 
 
SÚMULA: Altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei Orgânica Municipal. 
 

Art. 1º O artigo 1º, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
 

“Art. 1º - O Município de Nova Bandeirantes, entidade integrante da Federação Brasileira, é  pessoa 
jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos da 
Constituição federal e desta Lei Orgânica. 

 
Art. 2º O artigo 2º da Lei Orgânica, fica revogado: 

“Art. 2º - Revogado. 
 

Art. 3º - O artigo 6º, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 6º - Os direitos e as garantias expressos nesta Lei Orgânica não excluem, a outros decorrentes do 
regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal e Constituição Estadual. 

 
Art. 4º - O Inciso V, do artigo 19, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 
“Art. 19.  
...... 
V -  Bens públicos, aquisições e alienação, outorga de direito real, concessão e permissão administrativo 
de uso. 

 
Art. 5º - Os incisos V e XII, do artigo 20, da Lei Orgânica, passam a vigorar com a 

seguinte alteração: 
“Art. 20. ..... 
......... 
V – Fixar o subsídio do Prefeito, do Vice – Prefeito e dos Secretários Municipais, por Lei de iniciativa da 
Câmara Municipal, em cada legislatura para a subseqüente, 60 (Sessenta) dias antes  das eleições 
municipais, observado o que dispõem os art. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, § 2º , I, da Constituição Federal  
 
....... 
XII – Julgar as contas do Prefeito. 
 

Art. 6º - Fica acrescido ao artigo 20, da Lei Orgânica, o Inciso XXII, com a seguinte 
redação: 
“Art. 20.... 
XXII – Fixar o subsidio dos Vereadores, em cada Legislatura para a subseqüente, 60 (sessenta) dias antes 
das eleições municipais, observado o que dispõe o inciso VI do art. 29, da Constituição Federal e demais 
disposições legais aplicáveis à espécie. 
 

Art. 7º . O artigo 21, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 21 – Os Vereadores não poderão: 
I – Desde a expedição do diploma, celebrar ou manter contrato com o município, autarquias, sociedade de 
economia mista, empresas públicas, fundações ou empresas concessionárias de serviço público 
Municipal, salvo quando o contrato obedecer a ás clausulas uniformes. 
II – Desde a posse: 

a) Ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com 
o município, ou nele exercer função remunerada; 

b) Patrocinar causa que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I; 
c) Ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo; 

 
Art. 8º . O inciso I, do artigo 23, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 



“I – Investido no cargo de secretário municipal, presidente de entidade  de administração indireta; ou 
chefia de comissão temporária de caráter cultural ou de interesse  do município, desde que licenciado 
do mandato”. 
 

Art. 9º - O § 2º, do artigo 23, da Lei Orgânica, fica revogado: 
“§ 2º . Revogado”. 

 
Art. 10º . O parágrafo único, do artigo 26, da Lei Orgânica, passa  a vigorar com 

seguinte alteração: 
“Parágrafo Único – A renúncia  far-se-á por oficio com firma reconhecida e dirigida ao Presidente da 
Câmara Municipal”. 
 

Art. 11. O  parágrafo único, do artigo 26, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a 
seguinte alteração: 
Parágrafo Único – A renúncia far-se-á por oficio com firma reconhecida e dirigida ao Presidente. 
 

Art. 12º O artigo 32, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 32 – No primeiro ano de cada Legislatura, no dia primeiro de Fevereiro, as 09h00min horas, em 
Sessão de Instalação, independentemente de número, sob a Presidência do Vereador mais votado entre 
os presentes, os Vereadores prestarão compromisso e tomarão Posse”.   
 

Art. 13º - Ficam acrescidos ao artigo 39, da lei Orgânica, os Incisos IV, V, VI, e VII, 
com a seguinte redação: 
“Art. 39.... 
...... 
IV – A iniciativa de Projetos de Leis que disponham sobre a organização dos serviços da Câmara, 
criação, extinção e alteração de cargos e fixação dos respectivos vencimentos e vantagens, observada a 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
V – A iniciativa de Projetos de Lei dispondo sobre as aberturas de Créditos suplementares ou especiais, 
com recursos indicados pelo Executivo ou mediante anulação total ou parcial de dotações 
orçamentárias. 
VI -  Por meio d ato, nomear, promover, comissionar, conceder gratificações, licenças, pôr em 
disponibilidade, exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários da Casa, nos termos inscrito na Lei. 
VII. Expedir normas ou medidas administrativas. 
 

Art. 14º . O artigo 42, da Lei Orgânica, fica revogado: 
“Art. 42 – Revogado”. 

 
Art. 15º - O artigo 43, da Lei Orgânica, fica Revogado: 

“Art. 43 – Revogado”. 
 

Art. 16º . O artigo 48, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 48 – salvo disposição contrária desta Lei Orgânica, nas deliberações são tomadas por maioria 
simples de votos, presente a maioria absoluta dos Vereadores”. 

 
Art. 17º .  O inciso III, do artigo 51, da Lei Orgânica, fica revogado: 

“Art. 51.... 
..... 
“III – Revogado”. 
 

Art. 18. O § 5º, do artigo 51, da Lei Orgânica, fica revogado: 
“Art. 51”.... 
.... 
§ 5º . “Revogado”. 

 



Art. 19. O § 7º, do artigo 51, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 51... 
.... 
§ 7º - “A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou prejudicada não poderá ser objeto de 
nova proposta na mesma Sessão Legislativa, salvo quando representada pela maioria absoluta dos 
Membros da Câmara Municipal” 

 
Art. 20º . O artigo 56, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte Alteração: 

“Art. 56” “A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente pode constituir objeto de novo 
projeto, na mesma sessão legislativa, mediante a proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara 
Municipal”. 
 

Art. 21º . O §7º, do artigo 57, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 57”... 
....... 
§ 7º . Se a Lei não for promulgada pelo Prefeito, dentro de 48 (Quarenta e oito) horas, nos casos dos §§ 
3º e 6º, o Presidente da Câmara Municipal o promulgará e, se este não o fizer, em igual prazo, 
competirá ao Vice – Presidente fazê-lo. 
 

Art. 22º . O artigo 70, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte alteração:  
“Art. 70”. Vagando os cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito, far-se-á eleição noventa dias depois de 
aberta a última vaga. 
§ 1º Ocorrendo à vacância nos dois últimos anos de mandato, a eleição para ambos os cargos será feita 
pela Câmara Municipal, 30 (Trinta) dias depois de aberta a última vaga, na forma da Lei. 
§ 2º Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores.. 
 

Art. 23 O artigo 71, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 
Art. 71.  

........ 
XV – Alienar bens imóveis e móveis, mediante prévia e expressa 

autorização da Câmara Municipal. 
 

 
Art. 24º . O inciso XV, do artigo 72, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 
“Art. 72.... 
..... 
“XV. Alienar bens, mediante prévia e expressa autorização da Câmara Municipal”. 
 

Art. 25º . O inciso III e VI, do artigo 80, da Lei Orgânica, ficam  revogados: 
“Art. 80”..... 

..... 
III. Revogado. 

..... 
VI. Revogado. 

 
Art. 26º . A alínea “c”, do inciso XV, do artigo 80, da Lei Orgânica, passa a vigorar com 

a seguinte alteração: 
“Art. 80”...... 
...... 
XV..... 
...... 
a) .... 



b) ...... 
c)  “A de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas.” 
 

Art. 27º. O § 4º, do artigo 80, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 80”...... 
....... 
§ 4º. “A não observância do disposto nos inciso II e IV do artigo 37 da Constituição Federal implica a 
nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da Lei”. 

 
Art. 28º . Fica acrescido ao artigo 88, da Lei Orgânica, o parágrafo 9º, com a seguinte 

redação: 
“88.... 
...... 
§ 9º . “O regime jurídico dos servidores públicos municipais é o estatutário”. 
 

Art. 29º . Os incisos VI, VII e X, do artigo 89, da Lei Orgânica, passam a vigorar com a 
seguinte alteração 
“Art. 89”..... 
..... 
VI. “Salário Família pago em razão do dependente do servidor de baixa renda, nos termos da lei”; 
VII. “Duração da Jornada de trabalho normal não superior a 08 (oito) horas diárias e 44 (Quarenta e 
quatro) semanais, facultadas a compensação de horário e a redução de jornada”; 
 
X. “Gozo de férias anuais remuneradas, pelo menos, com 1/3 (Um terço ) a mais que a remuneração 
normal”. 
 

Art. 30º . Os incisos I, II e III, do artigo 91, da Lei Orgânica, passam a vigorar com a 
seguinte alteração: 
“Art. 91”.... 
I - \por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se 
decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, 
específicas em Lei; 
II – Voluntariamente, desde que cumprido tempo mínimo de 10 (Dez) anos de efetivo exercício no 
serviço público e 5 (Cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria observada as seguintes 
condições: 

a) 60 (Sessenta) anos de idade e 35 (trinta e cinco) de contribuição, se homem e 55 (Cinqüenta e 
cinco) anos de idade e 30 (Trinta ) de contribuição se mulher.. 

b) 65 (Sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (Sessenta) anos de idade, se mulher, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 

III. “Compulsoriamente aos 70 (Setenta) anos de idade, com proventos proporcionais o tempo de 
contribuição”.  
 

Art. 31.  Os §§ 1º, 2º e 3º. Do artigo 91, da Lei Orgânica, passam a vigorar com a 
seguinte alteração: 

“Art. 91”... 
..... 
§ 1º  Ao servidor municipal ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre 

nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o 
regime geral de previdência social  

§ 2º O  Tempo de contribuição Federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e 
o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade . 

§ 3º Observado o disposto no art. 37, XI da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria e as 
pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração 
dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer 



benefícios ou  vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando 
decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou 
que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.  

 
Art. 32.  O Parágrafo único, do artigo 93, da Lei Orgânica, fica revogado: 

“Art. 93”.... 
“Parágrafo Único: Revogado.” 
 

Art. 33. O artigo 105, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 105. E garantida a gratuidade de transportes coletivo urbano e rural aos maiores de 65 (Sessenta e 

cinco) anos, e comprovadamente carentes, aos portadores de deficiência e aos Aposentados por 
invalidade”. 

 
Art. 34. O artigo 126, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“Art. 126. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado à Câmara Municipal até o 
dia 15 de Abril de cada ano.” 
 

Art. 35. A alínea b do inciso III, do § 1º, do artigo 129, passa a vigorar com a seguinte 
alteração: 
“Art. 129. ... 
§ 1º. ... 
.... 

c) Com os dispositivos do texto do projeto de lei. 
Art. 36. A alínea b, do inciso III, do § 1º, do artigo 129, passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 
“Art. 129”. ... 
§ 1º . ... 
.... 
b) com os dispositivos do texto do Projeto de Lei. 
 

Art. 37.  Fica acrescido ao artigo 129, da Lei Orgânica, o parágrafo 4º, com a seguinte 
redação: 
“Art. 129”. ... 
§ 4º - As Emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderão ser aprovadas quando 
incompatíveis com o Plano Plurianual.  
 

Art. 38 . O artigo 134, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte alteração: 
“Art. 134. “Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos 
suplementares, especiais, destinados ao Poder Legislativo, serem-lhe-ao entregues até o dia 20 (vinte) 
de cada mês”. 

 
Art. 39. O inciso I, do artigo 162, da Lei Orgânica, passa a vigorar com a seguinte 

alteração: 
“Art. 162”. .... 
“I – A proteção à família, à maternidade, a infância, à adolescência e a velhice”.  

Art. 40. A presente emenda entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso, em  30 de Junho de 2008. 
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