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CAROS COMPANHEIROS 

Enfim ficou pronta a Lei Orgânica do município de Imperatriz. 
: .1 í ^ i : 

Foram meses de muito trabalho, mais também de grande significado para 

o movimento popular: Conseguimos articular as diversas Entidades popula - 

res de nosso município, nos tomanco assim, mais fortes. 

' i "j yí' •) 

Através oa nossa união demonstrada na elaboração e divulgação de pro- 

postas, no acompanhamento do processo na Câmara Minicipal, conseguimos 

fazer com que a Lei Orgânica contemplasse diversos aspectos que vêm ao 

encontro aos interesses populares como por exemplo a participação popu- 

lar na formulação de projetos, programas e planejamento municipal bem 

como na fiscalização dos servisos e contas publicas. Porem isto não ê 

tudo. Sabemos que existem muitas leis boas e que não são aplicadas. 

Devemos estar de prontidão para fazer valer tudo aquilo que ê de in- 

teresse da maioria da população,"estar de olhosMnos prazos e nos organi 

zarmos para ocupar os espaços de participação que foram abertos. 

' "* ■' .• 
Através desta FOLHA URBANA ESPECIAL procuramos chamar a atenção sobre 

alguns aspectos da Lei Orgânica municipal que considejmos mais importan a 

tes. Vamos fazer deste jornal um material de divulgação de nossas con- 

quistas e também de mobilização. Temos muito pela frenteI 

A PLURI VEIO PARA FICAR 

IMPERATRIZ PARA TODOS 
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AS 3 (TRÊS) FORMAS FUNDAMENTAIS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR SAO: 

INICIATIVA POPULAR DE PROJETOS DE LEI 

CONSELHOS COMUNITÁRIOS 

CONSULTA POPULAR 

As comissões criaoas pela Câmara: Comissões técnicas permanentes, comis- 

sões especiais temporárias, comissões mistas, comissões parlamentares oe In 

querito, aeverão realizar aucdencias publicas com Entiuaaes da sociedade ci^ 

vil. , (Arte 16) 

5% do èleitorado do município, pode apresentar proposta de emenda ã Lei 

Orgânica (iniciativa popular). ^rt. 23) 

A população poüe apresentar PROJETO DE LEI desde que seja subscritado 

por no mínimo 5% do eleitorado do município (quando a matéria e de interes- 

se geral üo município) e 25% oo eleitorado do distrito ou bairro quando a 

matéria for de interesse específico. (Art. 24) 

Um talão de notificação popular fica instituido, para registro pelos r. 

usuários dos servisos públicos municipais para observação e reclamações. 

(Art. 38) 

Informações de interesse publico, particular ou coletivo deverão ser 

prestaoas pelos orgãos públicos a todo o cidadão dentro ae ura prazo de 30 

dias. > " (Art. 39) 

Independentemente do pagamento oe taxas o município garantirá, aos cida 

dãos: . .  - - 

i 

I - 0 direito de petição aos poderes públicos municipais, era defesa 

dos direitos ou contra a ilegalidade de poder. 
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II - A obtenção de certiaões em repartições publicas municipais, para 

aefesa ae aireitos e esclarecimentos ae situações ae interesse pes- 

t1 suai 
(Art. 40) 

0 projeto municipal poderá realizar consultas para decidir sobre 

assuntos ae extrema iiíçortânica como: 

Extinção de unidaue de serviço publico; Criação de distrito; implan- 

tação ae projetos que causem impacto ambiental e social. 

(Art. 41) 

Qualquer cidadão. Partido Político, Associação ou Sindicato e parte 

legitima para na forma da Lei, denunciar irregularidades perante o tri- 

buna], de contas do município. 
(Art. 109) 

As contas ao município ficarão a disposição dos cidadãos durante 60 

dias a partir de 15 ae abril ae caca exercício no horário de funciona - 

mento da Gamara municipal em locaiide fáciX acesso ao.publico^ 

n : (Art. 111) 

Fica garantida a participação da Entidades representativas oa comuni 

oade dos usuários no planejamento e fiscalização ao serviço de transpor 

te coletivo, 
(Art. 113) ' 

Os pianos e programas municipais deverão ser elaborados cora a coope- 

ração cios conselhos comunitários e apreciados pela Câmara municipal. 

(Art. 120) 

oiíno., ,. ■ • • '■-■o'-- '• • 

Na formulação e^ desenvolvimento dos programas de assistência social 

o município buscará a participação cias associações representativas da 

comunidade. 
(Art. 146) 

é assegurada a participação aos sindicatos ou associações de profes- 

sores públicos Mimcip, is no processo de reformulação do estatuto do ma 

gistêrio e na implantação do regimento das escolas públicas municipais. 

. ,, (Art. 184) 
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a QUE iioou ESTABELECIDO: 

— Compõem-se üe 19 representantes assim distribuídos; 
. F" 
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03 
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Sociedade civil de carater comunitário. 

Entidade de caráter técnico ou regulamentadora 

?. de profissão. 

Poder Legislativo (de partidos diferentes) 

Funcionários do poder executivo nomeados pelo 

prefeito (que tenha mais de 5 anos de exercício 

da função). (Art. 36) 

0 secretário Geral de cada conselho será obrigatoriamen- 

te um dos membros das Entidades representativas da soci- 

edade civil. (Art. 36) 

0 Secretário Geral e residente serão eleitos livrimen^ 

te entre seus pares, por votação interna, vedada a con 

dição ao mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequen 

te. (Art. 36) 

—Os conselhos podem-ser convocados: 

Pelo prefeito o- 

Por decisão da maioria da Câmara 

Por 1/3 de seus membros 

h- Os conselhos deverão deliberar sobre 

I - PROGRAMAS PLURIANUAIS: 

a) De educação e cultura 

b) De saúde publica 

c) De hab .tação e urbanismo 

,y 

(Art. 37) 
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d) De òesenvolvimento ec^comicü 

e) De trabalho e ação social 

II - PROGRAMAS MUNICIPAIS PERMANENTES 

III - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E OBRAS PÚBLICAS 
(Art. 45) 

Nos oistritos seue), haverá um conselho distrital 

composto por 5 membros eleitos pela população local e um ad- 

ministrador oistrital nomeaoo em comissão pelo prefeito muft 

nicipal. — _ (Art. 85) 

.-'4 " 

Será Criado o Conselho Comunitário de Desenvolvimento Ru- 

ral composto em sua maioria por representantes das comunida- 

de rurais do município, cie ürgão3 de classe e de institui - 

ções no setor agropecuário. 
v- O - • 

FUNÇÕES: Planejar, elaborar, acompanhar planos e progra - 

mas agrícolas, bem como opinar sobre aplicação de recursos 

destinados ao atendimento na área rural. (Art. 137) 

Será criado o Conselho Comunitário de Saúde, com a parti- 

cipação de entidades representativas de usuários, dos traba- 

lhadores de saúde e dos representantes governamentais, na 

formulação, gestão e controle oa política municipal e das 

ações de saúde. - (Art. 140) 

Será .criado o Conselho Municipal "de Defesa e Proteção dos 

Direitos oa Criança e uo Adolescente. 
(Art. 148) 

Os conselhos comunitários serão criados por leis comple-^ 

mentares e a eleição e a nomeação de seus membros deverá 

ocorrer ate 240 dias ápos a promulgação dessa Lei Orgânica. 

v. 



Os diretores de escolas municipais serão eleitos por voto direto e 

secreto da comunidade escolar, porem será o Prefeito que escolherá 

1 (um) entre os três mais votados. - 
(Art. 170) 

Tabêm nos conselhos distritais ê o Prefeito quem- escolhe oxonse - 

lheiro. (Art. 85) 

0 PREFEITO CONVOCARÁ anualmente o Conselho comunitário de saúde 

para avaliar a situação do município, com ampla participação da soei 

edade e fixará as diretrizes gerais da política de saüde do mumeí 

pio.   (Art, 142) 

PERGUNTAMOS: ONDE ESTÁ A AUTONOMIA DO CONSELHO' ? 
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O Prefeito deverá atender as 

convocações ou pedidos de in 

forniaçês da Câmara municipal 

dentro de um prazo de 30 di 

as sob pena de perder o mane 

dato. 

Deverá também até o dia 20 

ae cada mês colocar a dispo- 

sição da Câmara os valores 

correspondentes ãs dotações 

orçamentárias a elas destina 

. das. 

Publicar até trinta aias apus o encerramento de caaa bimestre, re 

latorio resumido aa execução orçamentária. 

(Art. 51) 

/i 

0 executivo deverá realizar audiências públicas cora entidades vi- 

vis e membros da comunidaae. (Art 51) 

São Crimes de responsabilidades os atos ao prefeito que atuarem 

contra a constituição federal, a Lei Orgânica municipal e especial - 

mente contra: Íj. . , ■ ,■ 

1 - 0 livre exercício do poder legislativo; 

II - A proibidade (honestioaoe) na Aoministração; 

III - As leis orçamentárias; 

IV - 0 levantamento das leis e dás decisões judiciais. 

(Art. 52) 

É veaaoo (proibido) ao prefeito, nomear para cargos públicos, pa- 

rentes, consanguíneos e afins até o 39 grau. 
(Art. 55) 

É proibida a denominação de obras e lougracoros públicos 

com o nome de pessoas vivas. ^rt ^ 

0 poder público não pode veicular publicidade de qualquer nature- 

za oe seus atos e decisões fora do município. 

(Art. 69) 
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Nenhum servidor publico poderá ser diretor ou integrar conselho de 

oiipresa fomeceaora ou que realize qualquer modalidade de contrato 

com o município. - '   • -    

—- ^ "1 ■ i (Art. 78) i,.• í .-raj 
Jl. - M-.-r 

lü: LP 

0 município assegura a todos cs servidores públicos os direitos; ? 

constitucionais como: Saláric nuaca inferior ao mínimo; 139 salário . 

adicional superior a 40% para trabalho noturno, irredutibilidade der - 

salário etc. • " - 
I (Art. 80) 

JíurarrtJaJfíi ..a ; ■ -i..jloifís-x '. jí- 
m M 

A concessão ae qualquer serviço publico se efetivará median 

te previa autorização aa Gamara. 

. Nenhuma concessão poderá ter o carater de munopolio; 

. Qualquer contratação ae obras publicas obedecerá critéri- 

os ae licitação (concorrência publica). 
(Art. 112) 

0 município promoverá programa ae saneamento básico destinados a 

melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e o 

nível ae saüoe da população. (Art. 115) 

u. 
jív: 

Na proporção do desenvolvimento econômico,ro município deverá en- 

tre outros aspectos; proteger o meio ambiente, proteger os direitos 

aos usuários dos servi^.s públicos e dos consumidores; estimular o 

associativismo, cooperativisrao e as microempresas. 

•'.n l. .j## aatf 
(Art. 129) 

i. 

O município deverá criar órgão de defesa do c ^nsumidor. 

■;V: .. , (Art. 132) 

Na área ua saúde o município aeverá dar atendimento integral com 
- O .'JiVí . í.t PTíL . *:■ ■ í.l , 

prioridades para as atividades preventivas sem prejuízo aos serviços 

assistenciais. (Art 140) 

0 município, deverá criar oficinas, e fabriquetas ou outras alterna 

tivas para profisionalização da criança e do adolescente. ,, -i■ ■ 

• (Art. 147) uj:. 

Ficará assegurada a destinação de no mínimo 1% da receita para o 

amparo a pessoas idosasv: ;;j:: •- • ._L ' :'' (Àkl:1. '150) 

■ J T 
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Fica garantida a gratuidade do transporte coletivo urbano e 

suburbano para os amiores de 65 anos e meia passagem para os 

estudantes , (Art. 151 e 

160) 

0 município promoverá semestralmente um curso de aperfeiçoamento e 

reciclagem para os profissionais da educação. 
(Art. 153) 

As escolas públicas e convêniadas deverão ser constituidas dentro de 

padrões que garantam a qualidade de ensino e atendam no que diz respeito 

a: Condições ambientais; Recursos materiais e pedagógicos; Espaço apro- 

priaoo para a prática esportiva e cultural. 

Alem disso o sistema público de educação assegurará aos alunos neces- 

sitados, condições de eficiência escolar. 

CArt. 161) 

0 município manter.** em cada núcleo populacional com 5.000 habitantes 

uma creche, e pre-escolar incluindo a orientação as mães na educação ba- 

sica relativa a saúde das crianças. 

. (Art. 169) 

£ proibido cobrar qualquer taxa nas escolas municipais. 

O município promoverá material e alimetação escolares 

através de convênio com orgãos competentes. 
(Art. 161) 

0 não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público municipal 

ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competen- 

te. ^ 
(Art. 161) 

' 

Ecologia, Historia e Geografia do maranhão deverão ser incluídas nos 

currículos escolares. ^ 
(Art. 161) 

Os conjuntos hab tacionais edifiçados no município terão espaço cultu- 

ral proprio. ^ 
^ ^ V ' Art. 177) 
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Nenhum servidor público poderá ser diretor ou integrar conselho de 

empresa fumeceaora ou que realize qualquer modalidade de contrato 

com o município. " - - :—--- — — 

- — - - -J-i1 • ■ i^Art. 78) ; i i . im: 
!!•.. 'ir.y 

l' J-ji. 

0 município assegura a todos os servidores públicos os direitosf? 

constitucionais como: Salário nua ca inferior ao mínimo; 139 salário 

adicional superior a 40% para trabalho noturnoirredutibiildade do- 

sai ário etc. .o 
(Art. 80) 

Ti! .f■- •l .iilOXi LÍJ-i ' 

A concessão ae qualquer serviço público se efetivará median 

te previa autorização da Gamara. 

. Nenhuma concessão poderá ter o carater de monopolio; 

. Qualquer contratação ae obras públicas obedecerá critéri- 

os de licitação (concorrência pública). 
(Art. 112) 

O município promoverá programa ae saneamento básico destinados a 

melhorar as condições sanitárias e ambientais das áreas urbanas e o 

nível ae saúde cia população. 
(Art..115) 

ai 
jjr; 

Na proporção do desenvolvimento economico ,ig município devera en- 

tre outros aspectos; proteger o meio ambiente, proteger os direitos 

aos usuários dos servia. s públicos e dos consumidores; estimular o 

associativismo, cooperativismo e as microempresas. 

(Art. 129) 
itUi. QHv £ 

O município deverá criar õrgão de defesa do c jnsumidor. 

ji.., (Art. 132) 

.. T .. ii; " v :.Í . 

Na área oa saúde o município deverá dar atendimento integral com 
. .j.-, - *j . . . , '.rr-;. . ■ d" 

prioridades para as atividades preventivas sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. X40) 

O município deverá criar oficinas, e fabriquetas ou outras alterna 

tivas para profisionalização da rcriança e do adolescente. , ,, j • 

\ '..(Art. 147) .o n.ao 

Ficará assegurada a destinação de no mínimo 1% da receita para o 

amparo a pessoas idosas.- ;j;i 'i; o^So) 

  . . -cv ... . •• -'ÍT m 
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Algumas sugestões feitas pela PLURI, muito importantes para a comunida 

de imperatrizense e que não foram contempladas na Lei Orgânica: 
- " • - - - - 

Fomulação cie leis relacionadas com a política do meio ambiente que 

mais cuncretamente dizem respeito as situações específicas de nosso muna 

cípio, como por exemplo: Preservação e recuperação de córregos; preserva 

ção üü Rio Tocantins (em cooperação com a marinha) regulamentação sobre 

as caieiras, serrarias, queima de palha de arroz. 

A formação de um conselho específico para tratar das questões relativas 

ao meio ambiente. 
rrr: . • . ví . : * ' X . 4'if } ' - 

Sobre planos e programas de assentamento da população de baixa renda. 

A regularização de loteamentos clandestinos, abandonados ou sub utili- 

zados. . '■ r 

v ■ : - - k ■ 
A criação de departamento de educação física em todas as escolas muni- 

cipais. 

Definir melhor algumas normas relativas ao transporte coletivo como por 

exemplo o aumento das tarifas e critérios de concessão do serviço. 

Construção ue unidades escolares em todos os conjuntos habitacionais. 

Falcou deixar bem claro quais os conselhos criados e como serão const^ 

tuídos. 

Obrigar as empresas imobiliárias a implantar a infraestrutura básica 

nos loteamentos a serem registrados. 
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CRONOGRAMA 

0 QUE PRECISA SER FEITO V- PRAZO MÁXIMO / DATA - LIMII^ 

* Lei reüefininclo o perímetro urbano 

-■* 
Ate OS de junho de 1990 

* Plano de carreira, cargos e salários 

dos servioores oa administração direta, 

autarquias, fundações e empresas pubU 

cas. '} 

Ate 04 ae agosto de 1990 

* Adequação aos procedimentos administra 

? tivos ao disposto da Lei Orgânica. 

Ate 03 de outubro de 1990 

* Encaminhamentos dos Projetos dé lei re 

lacionados ao funcionamento da Lei Or- 

gânica. 

Ate 03 de outubro de 1990 

■t, ■ _ , . 
* Eleição do Conselho distrital e noraeá- 

ção aos aoministrauores distritais. 
•V :a"r i 1 

* Projeto cie Lei reestruturanao o,.siste- 

ma municipal ae eaucação e projetos de 

Lei complementares que instituem: 

I - Estatuto do Magistério municipal 

II - Plano de carreira ao magistério 

municipal " - ■ J 

III - Organização oa gestão aeimjcráti- 

ca üo ensino publico - municipal 

IV - Programa plurianual de eaucação. 

1 

Ate 03 de outubro de 1990 

' ' -" li. 

* Eleição e nomeação dos membros dos con 

selhos comunitários. 

Ate 02 de dezembro de 1590 

:i} - .í .y 

* Aprovação cio Plano Pire ter Ate o ultimo dia ao ano de 1990 

* Todas as Leis Complementares ou ordiná 

rias decorrentes da promulgação da Lei 

Orgânica deverão estar em plena vigência Ate 30 de junho de 1990 


