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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

É com imensa satisfação que apresentamos a esta Câmara Municipal de Vereadores 

proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município de Ilhéus/Ba, prévia e amplamente debatida. 

A preocupação com a atualização da LOM revela a intenção dos nobres Edis em promover uma 

adequação da Lei Central do Município com as constantes reformas constitucionais e políticas. 

 

Com a Constituição Federal de 1988, os Municípios avançaram significativamente 

no campo da autonomia municipal. Como consequência dessa evolução, os Municípios 

passaram a ser dotados com mais rigor do poder de auto-organização.  

 

A capacidade de auto-organização conferiu aos Municípios autonomia política, 

financeira e administrativa. Esse avanço ocorreu principalmente pela competência atribuída aos 

entes locais para elaborar sua própria Lei Orgânica. 

 

A Lei Orgânica, portanto, representa verdadeira constituição municipal, 

regulamentando em seu conteúdo competência exclusiva do Município, observando os 

interesses locais, bem como a competência comum que a Constituição Federal lhe reserva 

juntamente com a União, Estados e Distrito Federal. 

 

O processo de reforma da Lei Orgânica visa promover verdadeira atualização de seus 

comandos legais, adequando-os à constante evolução legislativa. Uma Lei Orgânica 

contemporânea e moderna, em sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, atende não apenas 

aos anseios sociais, mas enobrece o Poder Legislativo frente aos munícipes e revela o fiel 

cumprimento do seu propósito institucional.        

  

 

Tarcísio Santos Paixão 
PRESIDENTE 
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PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 001/ 2016. 
 

 

 

 

“Dispõe sobre a reforma e atualização da Lei Orgânica do 

Município de Ilhéus e dá outras providências.” 

 

 

 

 

OS VEREADORES ABAIXO ASSINADOS, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei 

Orgânica Municipal, bem como pelas disposições Regimentais, propõe a seguinte EMENDA ao 

texto da Lei Orgânica Municipal: 

 

Art. 1º. Passa o artigo 1º da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a dispor da seguinte redação: 

 

“Art. 1º - O Município de Ilhéus integra a união indissolúvel da República 
Federativa do Brasil e do Estado da Bahia, sendo pessoa jurídica de direito 
público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, em toda a 
sua extensão territorial, tendo as autonomias a seguinte compreensão:  
 
I - A autonomia política consiste na eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Vereadores, com fulcro na legislação eleitoral vigente, todos com mandato de 
quatro anos, permitida uma reeleição para os dois primeiros e reeleição ilimitada 
para os terceiros;  
 
II - A autonomia administrativa cinge-se no poder conferido ao Município para se 
organizar juridicamente, através de Lei Orgânica própria, sem a tutela do seu 
Estado da Bahia, dispondo sobre a sua própria administração, em tudo que 
concerne aos seus interesses locais, notadamente na realização de obras públicas, 
organização dos serviços públicos locais e ordenação do território municipal. 
 
III - A autonomia financeira pauta-se no poder que tem o Município em gerenciar 
todos os seus recursos advindos das receitas próprias e transferidos, bem como de 
outras fontes legalmente estatuídas, assim como de contratar serviços, despesas, 
instituir, arrecadar e cobrar tributos, taxas, tarifas e preços públicos municipais, 
enfim, praticar atos onerosos, desde que estes, justificadamente, tenham por fim o 
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bem estar dos munícipes, cujos atos deverão estar em fiel consonância com todos 
os princípios norteadores e reguladores da administração pública, principalmente 
os da legalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e finalidade.” 

 

Art. 2o. O art. 3º da Lei Orgânica do Município de Ilhéus passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 3º - O Município de Ilhéus poderá firmar convênios ou termos de cooperação 
técnica com entidades públicas e particulares, bem como consórcios com outros entes 
federados, objetivando a execução de lei, serviço e decisão administrativa, sempre 
visando o bem estar da coletividade.” 

 

Art. 3º. Passa o art. 6º da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a dispor da seguinte redação:    

 

“Art. 6º - Todo Poder emanado do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos, ou diretamente.  
 
Parágrafo Único - A soberania popular será exercida:  
 
I – indiretamente, pelo Prefeito e pelos Vereadores, estes, eleitos para a Câmara 
Municipal, por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto;  
 
II - diretamente, nos termos da lei, em especial, mediante projetos de iniciativa 
popular, bem ainda participação em referendo e plebiscito. ”  
 

 

Art. 4 º. O Título II, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a vigorar acrescido do 

seguinte artigo: 

 

“Art. 6ºA - A organização do Município observará os seguintes princípios e 
diretrizes: 
  
I - a prática democrática;  
 
II - a soberania e a participação popular;  
 
III - a transparência e o controle popular na ação do governo;  
 
IV - o respeito à autonomia e à independência de atuação das associações e 
movimentos sociais; 
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V - a programação e o planejamento sistemáticos;  
 
VI - o exercício pleno da autonomia municipal;  
 
VII - a articulação e cooperação com os demais entes federados;  
 
VIII - a garantia de acesso, a todos, de modo justo e igual;  
 
IX - a acolhida e o tratamento igual a todos os que, no respeito da lei, afluam para o 
Município; 
  
X - a defesa e a preservação do território, dos recursos naturais e do meio ambiente 
do Município; 
  
XI - a preservação dos valores históricos e culturais da população.” 
 

Art. 5º. Passa o artigo 8º, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a vigorar acrescido dos 

seguintes parágrafo único e incisos: 

 

“Art. 8º. .............................................................................................................................. 
 
Parágrafo único. Têm os Poderes do Município as seguintes funções, que são 
exercidas prevalentemente: 
 
I - Pelo Legislativo, as funções legislativas, de fiscalização e controle. 
 
II - Pelo Executivo, as funções executivas, compreendidas as de governo e de 
administração.” 
 

Art. 6º. Os §§ 1º e 2º, do art. 12, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passam a dispor da seguinte 

redação: 

 

“Art. 12. ......................................................................................................................... 

  
§ 1º - O Distrito será constituído por uma vila, sendo essa a sua sede administrativa e, 
se assim contemplado em lei, seus respectivos povoados, de acordo com a 
organização administrativa municipal. 
 

§ 2º - (REVOGADO).” 
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 Art. 7º. Passa o caput do artigo 14, e incisos I, XXII e XXIII, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a 

dispor da seguinte redação, sendo, ainda, suprimidas as alíneas “a”, “b” e “c” do § 2º, deste artigo, assim 

como, acrescido a ele o § 4º, vigorando nos seguintes termos: 

“Art. 14 - Compete ao Município prover tudo quanto diz respeito ao seu interesse e 
ao bem estar de sua população, cabendo-lhe, dentre outras atribuições e deveres: 
 
I - legislar sobre assuntos de interesse local, especialmente: 
 
a) ................................................................................................................................................... 
 
b) ................................................................................................................................................... 
 
c) ................................................................................................................................................... 
 
d) ................................................................................................................................................... 
 
e) ................................................................................................................................................... 
 
f) .................................................................................................................................................... 
 
g) seus servidores, inclusive, o regime jurídico que lhes disciplinam;  
 
h) ................................................................................................................................................... 
 
i) .................................................................................................................................................... 
 
j) .................................................................................................................................................... 
 
k) ................................................................................................................................................... 
 
l) .................................................................................................................................................... 
 
m) código de postura do município. 
 
........................................................................................................................................................ 
 
XXII - .............................................................................................................................................. 
 
a) os serviços de carros e motos de aluguel, inclusive o uso do taxímetro;  
 
b) ................................................................................................................................................... 
 
c) ................................................................................................................................................... 
 
d) ................................................................................................................................................... 
 
XXIII - fixar os locais de estacionamento público de taxis e demais veículos, bem 
como disciplinar as atividades de aluguel de veículos, como automóveis, motocicletas, 
entre outros; 
 
§ 4º - O Poder Público Municipal, mediante ato normativo, está autorizado a 
regulamentar os pontos de carga e descarga na sede do Município, em obediência 
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ao que dispõe o inciso VI, alínea d do Art. 14 da Lei Orgânica do Município, 
fixando os respectivos horários através de instrumentos sinalizadores.” 
 
 
 

Art. 8º. O artigo 15, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 15. (REVOGADO).” 

 

Art. 9º. Passa o artigo 17, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a ser acrescido do parágrafo único, 

nos seguintes termos: 

 

“Art. 17. ............................................................................................................................... 
 

Parágrafo único. O Município no exercício da competência suplementar: 
 
I - Legislará sobre as matérias sujeitas a normas gerais da União e do Estado, 
respeitadas apenas as que se ativerem aos respectivos campos materiais de 
competência reservados às normas gerais; 
 
II - Poderá legislar complementarmente, nos casos de matérias de competência 
privativa da União e do Estado, nas hipóteses em que houver repercussão no âmbito 
local e justificado interesse.” 

 
 

Art. 10. O artigo 20, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a vigorar acrescido do parágrafo 

único e com a seguinte redação: 

 

“Art. 20. Ao servidor público municipal de Ilhéus, dentre outros direitos previstos na 
Constituição Federal vigente e nesta Lei Orgânica, é assegurado à concessão de 
direitos e vantagens na forma do Plano de Cargos e Salários já existente, bem como 
pelo estatuto do servidor, seja geral ou por categorias, ficando preservados todos 
esses direito já adquiridos em caso que ocorram alterações normativas posteriores.  
 
Parágrafo único. O servidor público municipal, terá direito a revisão geral anual, 
com data base no mês de março, em conformidade às disposições contidas no artigo 
37, inciso X da Constituição Federal.” 

 

 Art. 11. Passa o art. 22, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a dispor da seguinte redação: 
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“Art. 22. Todos os atos administrativos relativos à vida funcional dos servidores 
municipais obrigatoriamente serão publicados na imprensa oficial do Poder 
respectivo e afixados no átrio de cada Poder, sem prejuízo das comunicações internas 
que se dê em relação ao servidor atingido pelo ato” 

 
Art. 12. O artigo 24, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a vigorar com o seguinte texto: 

 

Art. 24. É vedada atividade político-partidária, nas horas e locais de trabalho, a 
quantos prestem serviço ao Município, estando terminantemente proibido a 
utilização do patrimônio público para exercício daquela atividade, com as 
ressalvas legais, ficando o agente público sujeito às medidas disciplinares 
próprias.” 

 
Art. 13. Passa o parágrafo único do art. 26, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a dispor da seguinte 

redação: 

“Art. 26. ............................................................................................................................. 

Parágrafo Único. A Câmara Municipal de Ilhéus será composta por 19 (dezenove) 
Vereadores, atendendo ao limite máximo estabelecido na alínea “g”, do inciso IV, 
do art. 29 da Constituição Federal.”  

 

Art. 14. O art. 27 e seus parágrafos, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passam a ter os 

seguintes textos: 

 

Art. 27. A Câmara Municipal reunir-se-á, ordinariamente, em Sessão Legislativa 

anual, de 02 de fevereiro a 20 de junho e de 15 de julho a 20 de dezembro. 

 

§ 1º - .............................................................................................................................................. 

 

§ 2º - O Calendário das Sessões será discutido e estabelecido na primeira sessão 

ordinária do ano, pelo plenário, merecendo a matéria maioria simples.  

 

§ 3º - O período legislativo não encerrará sem a aprovação do projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias e do projeto de lei do orçamento. 
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§ 4º - (REVOGADO). 

 

§ 5º A convocação extraordinária da Câmara Municipal far-se-á pelo seu Presidente, 

pelo Prefeito ou a requerimento da maioria absoluta dos vereadores, devendo se 

tratar, em qualquer das hipóteses, de caso de urgência ou de interesse público 

relevante. 

 

§ 6º - Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara somente deliberará sobre a 

matéria para a qual foi convocada, cabendo ao Presidente da Câmara Municipal dar 

ciência da convocação aos Vereadores, por meio de comunicação pessoal, com pelo 

menos quatro horas de antecedência. 

 

§ 7º - A Câmara Municipal de Ilhéus reunir-se-á, ordinária e semanalmente, por 

duas vezes, cujos dias e horas serão determinados no Calendário de Sessões referido 

no §2º desse artigo, observada, sempre, a regra do §1º. 
 

Art. 15. Passa o caput do artigo 28, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a ter os seguintes termos: 

“Art. 28. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria simples de votos, 
presente a maioria absoluta dos seus membros, salvo disposição em contrário 
prevista na Constituição Federal, nesta Lei Orgânica, no Regimento Interno ou 
em outra lei.” 

 
Art. 16. O artigo 29 e o seu parágrafo primeiro, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passam a dispor 

da seguinte redação: 

“Art. 29. As sessões da Câmara realizar-se-ão em recinto destinado ao seu 
funcionamento, que é o prédio sede da Câmara Municipal, situado na Praça José 
Joaquim Seabra, sem número, Centro, observado o disposto no art. 33, inciso XIII 
desta Lei Orgânica, bem como a realização de projeto que torne a Câmara itinerante, 
na forma da lei que o estabelecer. “ 
 

§ 1º - (REVOGADO).  

 
Art. 17. Os incisos VI, XI, XII, XV e XVI, do art. 32, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passam a 

ter o seguinte texto: 
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“Art. 32. ............................................................................................................................. 

I - ....................................................................................................................................... 

II - ...................................................................................................................................... 

III - .................................................................................................................................... 

IV - ..................................................................................................................................... 

V - ...................................................................................................................................... 

VI - bens públicos, alienação de bens imóveis, salvo quando tratar de doação sem 

encargos, outorga de direito real, concessão e permissão administrativa de uso; 

VII – (REVOGADO). 

VIII - .................................................................................................................................. 

IX - ..................................................................................................................................... 

X – aprovação de planos e programas de governo; 

XI – (REVOGADO) 

XII - matéria urbanística, especialmente o Plano Diretor de Desenvolvimento 
Integrado, matéria relativa ao uso e ocupação do solo, parcelamento, edificações, 
denominação de logradouros públicos e estabelecimento do perímetro urbano e dos 
bairros; 
XIII - .................................................................................................................................. 

XIV - .................................................................................................................................. 

XV – (REVOGADO); 

XVI – (REVOGADO).” 
 

Art. 18. Os incisos do artigo 33, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passam a ter a seguinte 

redação, sendo, ainda, acrescido do inciso XXIX e parágrafo único, nos seguintes termos: 

“Art. 33. ............................................................................................................................. 

I - eleger os membros da Mesa Diretora, bem como destituí-los, na forma definida no 

Regimento Interno, com as garantias necessárias do contraditório e da ampla defesa;  

II - instituir seu Regimento Interno, bem como reformá-lo; 

III - organizar a estrutura administrativa do Poder Legislativo, com seus órgãos e 

cargos respectivos, com o consequente provimento desses; 

IV - propor a criação ou a extinção de cargos dos serviços administrativos internos e 

a fixação dos respectivos vencimentos, bem como implantar o estatuto do servidor 

municipal do legislativo; 
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V - homologar pedido de licença do Prefeito e autorizar pedido de licença dos 

Vereadores; 

VI - ..................................................................................................................................... 

VII - ................................................................................................................................... 

VIII - julgar as contas do Executivo, deliberando sobre o parecer do Tribunal de 
Contas dos Municípios, na forma do processo regulado pelo Regimento Interno, 
observados os seguintes preceitos: 
 
a) o parecer do Tribunal somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços 
dos membros da Câmara, após devido processo administrativo; 
b) decorrido todos os prazos inerentes ao processo administrativo de julgamento de 
contas e sendo entregue à presidência da Casa o parecer da comissão respectiva, 
as contas serão incluídas na ordem do dia seguinte, sobrestando as demais 
proposições em tramitação na Câmara; 
c) rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, comunicadas aos órgãos do 
Ministério Público estadual e federal, se for o caso, ao Tribunal de Contas dos 
Municípios da Bahia e a Justiça Eleitoral, para os fins de direito. 
 
............................................................................................................................................ 

XII – (REVOGADO) 

XIII - .................................................................................................................................. 

XIV - convocar os Secretários do Município ou autoridades equivalentes para prestar 

esclarecimentos, aprazando dia e hora para o comparecimento, importando a 

ausência, sem justificação adequada, em infração, a ser apenada na forma da 

legislação pátria; 

XV - encaminhar pedidos escritos de informação aos Secretários do Município ou 

autoridades equivalentes, importando infração a recusa ou não atendimento no 

prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas, tudo apenado na 

forma legislação pátria; 

............................................................................................................................................ 

XXIII - Fixar a remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, em 

cada Legislatura, para a subsequente, até trinta dias antes das eleições municipais, 

observado o que dispõem os arts. 29, VI, d e 37, XI da Constituição Federal; 

............................................................................................................................................ 

XXVI - julgar o Prefeito por infrações político-administrativas, na forma da lei, 

garantida a ampla defesa e o contraditório; 
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XXVII - ............................................................................................................................. 

XXVIII - implementar condições para aperfeiçoamento técnico dos servidores 

estáveis do legislativo, incluindo o nível universitário; 

XXIX - Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar. 

 

Parágrafo único. As deliberações da Câmara sobre matéria de sua competência 

privativa tomarão forma de resolução, quando se tratar de matéria de sua economia 

interna, e de decreto legislativo, nos demais casos.” 

 

Art. 19. Passam os parágrafos do art. 34, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a dispor da 

seguinte redação: 

 

“Art. 34. ................................................................................................................................. 

 

§ 1º - (REVOGADO) 

 

§ 2º - ( REVOGADO)  

 

§ 3º - O Presidente do Legislativo poderá conferir aos vereadores reajuste anual no 
mesmo índice concedido pelo Executivo aos servidores, em conformidade com os 
dispositivos contidos no artigo 37 da Constituição Federal, sem, contudo, exceder o 
limite do art. 29, VI, d, também da Constituição Federal.  
 

§ 4º - Os Vereadores terão direito ao subsídio estabelecido em lei própria, sem 
possibilidade de perceber qualquer espécie de vantagem ou benefício remuneratório.” 

 

Art. 20. A alínea “a”, I, art. 35, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a ter o seguinte 

texto: 

 

“Art. 35. ............................................................................................................................. 

I - ....................................................................................................................................... 
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a) celebrar e manter contrato com o Município, autarquias, sociedades de economia 
mista, empresas públicas, fundações e empresas concessionárias de serviço público 
municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. 
............................................................................................................................................ 

 

Art. 21. O inciso V e parágrafos segundo e quarto, do art. 36, da Lei Orgânica do Município de ilhéus, 

passam a dispor da seguinte redação: 

“Art. 36. ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

V – quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na legislação eleitoral 

pátria; 

............................................................................................................................................ 

§ 2º - Nos casos dos incisos I e II, a perda do mandato é decidida pela Câmara 

Municipal, por voto aberto e por apoio de dois terços, mediante a provocação da 

Mesa ou de Partidos Políticos representados na Casa, assegurado o devido processo 

legal, na forma a ser estabelecida no Regimento Interno; 

§ 3º - ................................................................................................................................... 

§ 4º - (REVOGADO).”  

 
Art. 22. O artigo 37, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a ser acrescido, em seu inciso I, das 

seguintes alíneas, assim como, também, fica acrescentado a esse artigo o inciso III e parágrafos primeiro 

e segundo, nos presentes termos:  

“Art. 37. ............................................................................................................................. 

I – Investido de cargo de:  

a) Ministro de Estado, Secretário Municipal e Estadual; 
b) presidente, superintendente ou diretor de entidade da administração pública 
indireta do Município; 
c) presidente, superintendente, diretor ou conselheiro de entidade da administração 
pública indireta do Estado ou da União; 
d) presidente, superintendente, ou diretor de sociedades anônimas cujo sócio 
majoritário seja Município; 
e) presidente, superintendente, diretor ou conselheiro de sociedades anônimas cujo 
sócio 
majoritário seja o Estado ou a União;  
f) presidente, superintendente ou diretor de Organizações Sociais (OS) previstas em 
lei; 
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g) presidente, superintendente ou diretor de Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse 
Público (OSCIP); 
h) presidente, superintendente ou diretor de agências executivas ou regulatórias; 
i) presidente, superintendente ou diretor de serviços sociais autônomos; 
j) chefia de missão temporária de caráter cultural ou de interesse do Município. 
 

II - ...................................................................................................................................... 

III - A Vereadora gestante licenciada pela Câmara, pelo prazo de cento e oitenta 

dias, sem prejuízo da remuneração. 

 
§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em função prevista 
neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias. 
 
 

§ 2º Na hipótese do inciso I, o Vereador poderá optar pela remuneração do 

mandato.” 

 
Art. 23. Passa o artigo 38, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a ter o seguinte texto, sendo 

revogados os parágrafos primeiro, segundo e terceiro: 

“Art. 38. É livre ao Vereador renunciar ao mandato. 

 

§ 1º - (REVOGADO) 

 

§ 2º - (REVOGADO) 

 

§ 3º - (REVOGADO) 

 

Parágrafo único. A renúncia far-se-á por ofício, com firma reconhecida, e dirigido 

ao Presidente da Câmara Municipal, o qual dará notícia ao Plenário na sessão 

imediata, cabendo até a realização dessa sessão providenciar os atos necessários à 

posse do suplente.” 

 
Art. 24. O Título I, Capítulo I, Sessão III, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passar a ser acrescido 

dos seguintes artigos: 
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“Art. 38A. O Vereador que faltar a um terço das sessões ordinárias mensais terá sua 
remuneração reduzida na forma da lei. 
 
Art. 38B. Antes da posse e ao término do mandato, os Vereadores deverão apresentar 
declaração de bens.” 

 

Art. 25. O caput do art. 39, assim como os seus parágrafos primeiros, segundo e sexto, da Lei 

Orgânica do Município de Ilhéus, passam a dispor da seguinte redação: 

“Art. 39. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão de instalação legislativa em 1º 
de janeiro do ano subseqüente às eleições, às 16:00 horas, para a posse de seus 
membros,  do Prefeito e do Vice-Prefeito e eleição da Mesa á eleição das Comissões 
será na primeira sessão legislativa. 
§ 1º - A posse ocorrerá em sessão solene, que se realizará, independentemente de 
número, sob a presidência do vereador mais velho entre os presentes ou, havendo 
empate, por aquele que tenha maior número de mandatos ou, em caso de novo 
empate, por quem obteve maior número de votos. 

 
§ 2º O Presidente, na sessão a que se refere o caput deste artigo, prestará o seguinte 
compromisso: PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, A LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS E AS DEMAIS LEIS, 
DESEMPENHAR, COM LEALDADE, O MANDATO QUE ME FOI 
OUTORGADO, E PROMOVER O BEM GERAL DO POVO DE MINHA TERRA, 
EXERCENDO COM PATRIOTISMO AS FUNÇÕES DO MEU CARGO. Em 
seguida, o Secretário designado para este fim fará a chamada de cada Vereador, que 
declarará: ‘ASSIM O PROMETO’. 

............................................................................................................................................ 

§ 6º - A eleição da Mesa Diretora da Câmara para o segundo biênio, far-se-á no 
último dia de sessão ordinária do segundo periodo legislativo, ficando sua posse para 
o dia dois de janeiro seguinte.” 

 

Art. 26. Passa o artigo 40, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a dispor do seguinte texto: 

“Art. 40 - O mandato da Mesa será de dois anos, vedado a recondução para o mesmo 
cargo, na eleição imediatamente subsequente.” 

 

Art. 27. Passam o parágrafo terceiro do artigo 41, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a 

dispor da seguinte redação: 

“Art. 41 .............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 
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§4º – Qualquer componente da mesa poderá ser destituído, pelo voto de dois terços 

dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de 

suas atribuições regimentais, elegendo-se outro Vereador para complementação do 

mandato, observado o devido processo legal, a ser disciplinado pelo Regimento 

Interno.” 

 

Art. 28. O inciso II, parágrafo único, do artigo 42, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, 

passa a ter o seguinte texto: 

“Art. 68 .............................................................................................................................. 

Parágrafo Único - ............................................................................................................. 

I - ....................................................................................................................................... 

II – realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil, por meio de suas 
Comissões Permanentes, na forma regimental, com prévia e ampla publicidade, 
convocando obrigatoriamente 2 (duas) audiências públicas, no mínimo, durante a 
tramitação dos projetos de leis que versem sobre: 
 
a. Plano Direto; 
b. Plano Plurianual; 
c. Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
d. Lei do Orçamento; 
e. Matéria tributária; 
f. Zoneamento urbano e uso e ocupação do solo; 
g. Código de Obras e Edificações; 
h. Política municipal de meio-ambiente; 
i. Plano municipal de saneamento; 
Sistema de vigilância sanitária, epidemiológica e de saúde do trabalhador.” 

 
Art. 29. Passa o artigo 45, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a dispor da seguinte 

redação: 

“Art. 45 - A Câmara Municipal, observado o disposto nesta Lei Orgânica, compete 
elaborar seu Regimento Interno, dispondo sobre sua organização política e 
administrativa, especialmente sobre” 

 

Art. 30. Passa o artigo 46, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a ser acrescido do inciso V, 

possuindo a seguinte redação: 

“Art. 46. ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 
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V – Dar ampla divulgação dos atos do Legislativo, mantendo sítio na rede mundial de 
computadores (internet) de toda a produção legislativa, com a tramitação atualizada 
dos processos legislativos, pautas das sessões e ausências justificadas dos 
legisladores.” 

 

Art. 31. O artigo 48, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 48 - As atividades da Câmara serão realizadas por diversos órgãos 
auxiliares, entre os quais ficam destacados:” 

 

Art. 32. Passa o inciso sete do artigo 50, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a dispor da 

seguinte texto: 

 

“Art. 50. ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

VII – (REVOGADO).” 

 

Art. 33. O artigo 51, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a ser acrescido do parágrafo 

quarto, possuindo a seguinte redação: 

 

“Art. 51. ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

§ 4º A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou prejudicada não poderá 
ser objeto de nova proposta na mesma Sessão Legislativa, salvo quando 
reapresentada pela maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal ou por dez 
por cento do eleitorado do Município.” 

 

Art. 34. Passam os incisos IV, V, VI e X, parágrafo único, do artigo 53, da Lei Orgânica do 

Município de Ilhéus, a dispor da seguinte texto: 

 

“Art. 53. ............................................................................................................................. 

Parágrafo Único - ............................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

IV – (REVOGADO); 

V – (REVOGADO); 
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VI – (REVOGADO); 

X – (REVOGADO).” 

 

Art. 35. O parágrafo único do artigo 54, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a dispor 

da seguinte redação: 

 

“Art. 54. ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

Parágrafo Único - Não será admitido aumento de despesa prevista nos projetos de 
iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto em lei, sendo que 
qualquer projeto de lei que implique despesa deverá ser acompanhado de indicação 
das fontes orçamentárias de recursos, bem como do respectivo estudo de impacto.” 

 

Art. 36. Passa o artigo 55 e incisos, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a ter o seguinte 

texto: 

 

“Art. 55 - É da competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa das leis que 
disponham sobre:  
 
I - organização dos serviços administrativos da Câmara, criação, transformação 
ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da respectiva 
remuneração; 
 
II - estabelecer o subsídio dos Agentes Políticos.” 

 

Art. 37. Passa o parágrafo quinto do artigo 57, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a dispor 

do seguinte texto, sendo, ainda, acrescido a esse dispositivo legal o parágrafo oitavo: 

 

“Art. 57. ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

§ 5º - Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será colocado na 
Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais matérias.  
§ 8º. No caso de veto parcial, a parte de projeto de lei aprovada com a rejeição do 
veto será promulgada sob o mesmo número da lei original e só vigorará a partir da 
publicação.” 
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Art. 38. O artigo 60 e seu parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passam a 

dispor do seguinte texto: 

 

“Art. 60. (REVOGADO) 
 
Parágrafo único. (REVOGADO)” 

 

Art. 39. Os parágrafos primeiro e quarto do artigo 62, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, 

passam a dispor da seguinte redação: 

 

“Art. 62. ............................................................................................................................. 

§ 1º - O controle externo da Câmara será exercido com o auxílio do Tribunal de 

Contas dos Municípios e compreenderá a apreciação das contas do Prefeito, o 

acompanhamento das atividades financeiras e orçamentárias, bem como o 

julgamento das contas. 

............................................................................................................................................ 

§ 4º - Vencido o prazo de que trata o parágrafo anterior, as contas, acompanhadas 
das denúncias e quaisquer outras sugestões dos contribuintes, serão enviadas até 31 
de março do exercício seguinte, à apreciação do Tribunal de Contas dos Municípios, 
que emitirá parecer prévio sobre as mesmas.” 

 

Art. 40. O Título III, Capítulo I, Seção VII, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a 

vigorar acrescido do artigo 63A, nos seguintes termos: 

 

“Art. 63A Ao Ouvidor, órgão autônomo de controle interno e de defesa dos direitos e 
interesses dos cidadãos, vinculado ao Poder Legislativo, sem poder decisório, 
compete em especial: 
 
I - Receber e apurar as reclamações e denúncias, quanto à atuação do Poder Público 
Municipal, ou agir de ofício, recomendando à autoridade administrativa as 
providências cabíveis, nos casos de morosidade, ilegalidade, abuso de poder, omissão, 
negligência, erro ou violação dos princípios constitucionais e desta Lei Orgânica; 
 
II - Orientar e esclarecer a população sobre os seus direitos; 
 
III - Propor, por meio dos institutos previstos nesta Lei, o aperfeiçoamento da 
legislação municipal, e representar aos órgãos competentes, nos casos sujeitos ao 
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controle destes, quando constatar irregularidade ou ilegalidade, sob pena de 
responsabilidade solidária. 
 
§ 1º O Ouvidor tem amplos poderes de investigação, devendo as informações por ele 
solicitadas ser prestadas em quinze dias úteis, sob pena de responsabilidade, gozando 
de independência e autonomia administrativa , estando compreendidos, nos fins para 
os quais é 
instituído, os meios para o cumprimento de sua função. 
 
§ 2º O Ouvidor será eleito pela Câmara Municipal pelo voto da maioria absoluta dos 
Vereadores, após argüição pública, entre cidadãos de notório conhecimento de 
administração Pública, de idoneidade moral e reputação ilibada.” 

 

Art. 41. O Título III, Capítulo I, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a ter a Seção 

VIII, possuindo as seguintes disposições legais: 

 

“Seção VIII 
Da Responsabilidade Política-Administrativa do Prefeito e Vereadores 

 
“Art. 63B  São infrações político-administrativas do Prefeito Municipal sujeitas ao 
julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do 
mandato: 
 
I - Impedir o funcionamento regular da Câmara; 
 
II - Impedir o exame de livros, folhas de pagamento e demais documentos que 
devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificação de obras  e 
serviços municipais,  por  comissão  de  investigação da Câmara ou auditoria, 
regularmente instituída; 
 
III - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa 
formalidade; 
 
IV - Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a 
proposta orçamentária; 
 
V - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro; 
 
VI - Praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-
se na sua prática; 
 
VII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do 
Município sujeito à administração da Prefeitura; 
 
VIII - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. 
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Art. 63C O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por 
infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito: 
 
I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a 
exposição dos fatos e a indicação das provas;  
 
II - Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de voltar sobre a denúncia e 
de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de 
acusação; 
 
III - Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao 
substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar 
o quorum de julgamento; 
 
IV - Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá 
integrar a Comissão processante; 
 
V - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, 
determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento; 
 
VI - Decidido o recebimento, pelo voto de 2/3 (dois terços) da Câmara, na mesma 
sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados 
entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator; 
 
VII - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, 
dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da 
denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, 
apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e 
arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a 
notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com 
intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação; 
 
VIII - Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro 
em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o 
qual, neste caso, será submetido ao Plenário; 
 
IX - Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde 
logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se 
fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das 
testemunhas; 
 
X - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, 
ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e 
quatro horas, sendo-lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como 
formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse 
da defesa; 
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XI - Concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para 
razões escritas, no prazo de cinco dias, e após, a Comissão processante emitirá 
parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao 
Presidente da Câmara, a convocação de sessão para julgamento; 
 
XII - Na sessão de julgamento, o processo será lido, integralmente e, a seguir, os 
Vereadores que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo 
máximo de quinze minutos cada um, sendo que, ao final, o denunciado, ou seu 
procurador, terá o prazo máximo de duas horas, para produzir sua defesa oral; 
 
XIII - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais quantas 
forem as infrações articuladas na denúncia; 
 
XIV - Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for 
declarado pelo voto de dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara, em curso 
de qualquer das infrações especificadas na denúncia; 
 
XV - Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente 
o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração 
e, se houver condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do 
mandato de Prefeito; 
 
XVI - Se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o 
arquivamento do processo, sendo que, em qualquer dos casos, o Presidente da 
Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o resultado; 
 
XVII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em 
noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado, sendo 
que, transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem 
prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos. 
 
Art. 63D. A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: 
 
I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade 
administrativa; 
 
II - Fixar residência fora do Município; 
 
III - Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o 
decoro na sua conduta pública. 
 
Parágrafo Único - O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que 
couber, o estabelecido para o Prefeito.” 
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Art. 42. Passa o caput do artigo 71 e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a 

dispor do seguinte texto: 

 

“Art. 71. – (REVOGADO). 

Parágrafo Único – (REVOGADO).” 

 

Art. 43. O inciso V do artigo 72, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a ter o seguinte 

texto, sendo, esse dispositivo legal, acrescido, ainda, do inciso XXXVII, nos seguintes termos:  

 

“Art. 72. ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

V - nomear e exonerar os Secretários Municipais, bem como os ocupantes dos cargos 
comissionados da Administração Pública Direta e Indireta; 
............................................................................................................................................ 
 
XXXVII - criar, por lei, conselhos compostos de representantes eleitos ou designados, 
a fim de assegurar a adequada participação de todos os cidadãos em suas decisões, 
cabendo a lei disciplinar sobre: 
 
a. o modo de participação dos conselhos, vedando a participação de servidores 
não efetivos do poder público representando entidades da sociedade civil, bem como 
das associações representativas, no processo de planejamento municipal e, em 
especial, na elaboração do Plano Diretor, do Plano Plurianual, das diretrizes 
orçamentárias e do orçamento anual; 
b. a fiscalização popular dos atos e decisões do Poder Executivo e das obras e 
serviços públicos; 
c. a participação popular nas audiências públicas promovidas pelo Legislativo ou 

pelo Executivo” 

 

Art. 44. Passa o artigo 74, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a ser acrescido do parágrafo 

único, com a seguinte redação: 

 

“Art. 74. ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

Parágrafo Único - Além da obrigação de divulgar relatório, conforme imposição do 
caput, caberá ao Chefe do Executivo atender às exigências do Tribunal de Contas 
dos Municípios, em relação à transição administrativa, sendo que o descumprimento 
de qualquer das imposições será objeto de representação, com detalhamento das 
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prescrições inobservadas, perante o próprio Tribunal de Contas dos Municípios, bem 
como ao Ministério Público, ficando o novo gestor isento de qualquer 
responsabilidade pessoal pelo descumprimento de alguma obrigação contraída pela 
gestão sucedida.” 

 

Art. 45. Passa o artigo 79, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a dispor da seguinte 

redação: 

 

“Art. 79 - É vedado ao Prefeito assumir outro cargo ou função na administração 
pública Direta ou Indireta, ressalvada a posse, em virtude de concurso público, 
observado o disposto no artigo 38, incisos II, IV e V da Constituição Federal.” 

 

Art. 46. O artigo 82, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a ter o seguinte texto: 

 

“Art. 82 - O processo de cassação do mandato do Prefeito será regulado pelas regras 
dessa Lei Orgânica Municipal, sem prejuízo daquelas inseridas no Regimento 
Interno, desde que essas não contrariem aquelas” 

 

Art. 47. Passa o artigo 83, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a dispor da seguinte 

redação: 

 

“Art. 83 - A Câmara de Vereadores poderá afastar o Prefeito denunciado cuja 
denúncia por infração político-administrativa for julgada procedente por dois 
terços de seus membros.” 

 

Art. 48. O artigo 84, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

“Art. 84. Será declarado vago, pela Câmara Municipal, o cargo de Prefeito, 
quando: 
 
I - Ocorrer falecimento, renúncia ou condenação criminal ou eleitoral. 
 
II - Perder ou tiver suspensos os direitos políticos, em decisão que tenha lhe 
afastado do cargo ou cassado o mandato.” 

 

Art. 49. O caput do artigo 86, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a dispor da 

seguinte redação: 
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“Art. 86. Os Secretários Municipais, como agentes políticos, serão escolhidos dentre 
brasileiros maiores de vinte e um anos, no exercício dos direitos políticos e com 
experiência profissional no cargo a ser investido, cabendo a lei municipal disciplinar 
os requisitos de idoneidade e moralidade que o pretenso ocupante do cargo deve 
possuir.” 

 

Art. 50. Passa o artigo 87, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a ter o seguinte texto: 

 

“Art. 87 - Lei ordinária disporá sobre a criação, estruturação e atribuição das 
Secretarias Municipais.” 

 

Art. 51. O caput do artigo 57 e o parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, 

passa a ter a seguinte redação: 

 

“Art. 92 - A Procuradoria Geral do Município é a instituição que representa, como 
advocacia geral, o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos 
termos da lei ordinária que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as 
atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 
 
Parágrafo Único - A Procuradoria Geral do Município tem por chefe o 
Procurador Geral do Município, nomeado pelo Prefeito dentre integrantes de 
carreira de Procurador Municipal.” 

 

Art. 52. A Seção I, Capítulo III, Título III, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a os 

seguintes termos: 

 

“Seção I 
Dos Princípios Aplicáveis à administração pública  

 
Art. 94A. A Administração Municipal direta e indireta do Poder Executivo e o Poder 
Legislativo obedecerão aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade, razoabilidade e também 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 provas e títulos, com a participação dos servidores 
na sua fiscalização, respeitada a ordem de classificação e ressalvadas as nomeações 
para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

Esta edição encontra-se no site: www.camara.ilheus.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Ilhéus

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZLQR+XSMWPTBSEVZI/8PPA

Terça-feira
3 de Janeiro de 2017

27 - Ano  - Nº 565



  

  
Câmara Municipal de Ilhéus – BA 

ESTADO DA BAHIA 

 
Praça José Joaquim Seabra, s/n – Centro – Ilhéus – Ba – CEP nº 45650-000. 

 
 
 

 
III. A Administração Municipal realizará, nas áreas onde houver necessidade, 
concursos Públicos; 
 
IV. Durante o prazo de vaidade previsto no edital de convocação, os aprovados em 
concurso público serão convocados com prioridade sobre os novos concursados para 
assumir cargo ou emprego na carreira; 
 
V. Os cargos de Secretário e de Presidente das entidades da administração indireta, 
os de assessoramento direto dos gabinetes do Prefeito, do Vice-Prefeito, da Mesa e da 
Comissão Executiva da Câmara Municipal e dos gabinetes dos Vereadores serão 
exercidos, na proporção que a lei indicar, por servidores ocupantes de cargo de 
carreira técnica ou profissional; 
 
VI. Os demais cargos em comissão e as funções gratificadas serão exercidos, na 
proporção que a lei indicar, por servidores ocupantes de cargo de carreira técnica ou 
profissional; 
 
VII. É garantido ao servidor municipal o direito de livre associação sindical; 
 
VIII. O direito de greve será exercido nos termos e limites definidos em lei; 
 
IX. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos às pessoas portadoras 
de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 
 
X. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, observadas as seguintes 
normas: 
 
a) realização de teste seletivo, ressalvados os casos de calamidade pública; 
b) contrato improrrogável, com prazo máximo de dois anos, podendo renovar uma 
única vez; 
c) proibição de contratação de serviços para realização de atividades que possam ser 
regularmente exercidas por servidores públicos. 
 
XI. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários: 
a) a de dois cargos de professor; 
b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 
c) a de dois cargos privativos de médico. 
 
XVI. 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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XII. Somente por lei específica poderão ser criadas empresas públicas, sociedades de 
economia mista, autarquias e fundações públicas. 
 
§ 1º A publicidade os atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos 
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
guardando o sentido de prestação de contas, dela não podendo constar nomes, 
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 
servidores públicos, ainda que custeada por entidade privada. 
 
§ 2º Semestralmente, a administração direta e indireta publicará, no órgão oficial no 
Município, relatórios das despesas realizadas com a propaganda e publicidade dos 
atos, programas, obras, serviços e campanhas, especificando os nomes dos veículos 
de divulgação. 
 
Art. 94B Todos têm direito a receber dos órgãos e entidades municipais informações 
de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo máximo de quinze dias, sob pena de responsabilidade da autoridade ou 
servidor que retardar, sonegar ou prestar informação incompleta, incorreta ou falsa. 
 
Art. 94C São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
 
I. O direito de petição aos Poderes Públicos do Município em defesa de direitos ou 
contra 
ilegalidade ou abuso de poder. 
 
II. A obtenção de certidões em quaisquer repartições públicas, para defesa de direitos 
e esclarecimentos de situação de interesse pessoal, no prazo máximo de trinta dias, 
sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor.” 

 

Art. 53. Passa o artigo 99, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a ser acrescido do parágrafo 

terceiro, nos seguintes termos: 

 

“Art. 99. ............................................................................................................................. 

............................................................................................................................................ 

§ 3º - Os atos administrativos deverão ser, obrigatoriamente, motivados, como 
condição de sua validade, considerando-se os motivos indicados relativamente a cada 
um, como determinantes de sua produção” 

 

Art. 54. Passa o artigo 166, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a ser acrescido dos 

seguintes incisos: 

 

“Art. 166. ........................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................ 

IX - acessibilidade em todo estabelecimento público e comercial; 
 
X – plano integrado de gestão de resíduos sólidos; 
 
XI – plano municipal de conservação e recuperação da mata atlântica.” 

 

Art. 55. O artigo 169, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a vigorar acrescido 

dos seus §1º, §2º e seus incisos, §3º e §4º: 

 

“Art. 169......................................................................................................................... 

§1º - O município elaborará política específica para o setor agrário, através de 
dotação orçamentária. 
 
§2º - São objetivos da política agrícola do município: 
 

I. dinamizar e expandir a economia, através do aumento de oferta de 
alimentos, incorporando ao processo produtivo terras inexploradas e 
melhorando a produtividade de mão-de-obra, inclusive das terras já 
cultivadas; 

II. assistência técnica e extensão rural a agricultores familiares e aos 
pequenos agricultores, propiciando a comercialização direta entre os 
agricultores e consumidores. 

 
§3º - O Município fará fazer adesão aos programas municipais, estaduais e federais 
que objetivem a aquisição, pelo poder público, dos produtos de forma direta dos 
agricultores. 
 
§4º – São Programas de estímulo à produção e aquisição dos alimentos o PAA 
(Programa de Aquisição de Alimentos), o PNAE (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar), Compra direta de Instituições Públicas e os que, através de 
Leis específicas sejam implantados em âmbito municipal, estadual e federal.” 
 

Art. 56. O artigo 182, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a ser acrescido do inciso 

quarto, nos seguintes termos: 

 

“Art. 182. ........................................................................................................................... 
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............................................................................................................................................

IV – Incentivar a instalação de indústrias limpas.” 
 

Art. 57. O artigo 185, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a vigorar com nova 

redação e seus incisos, acrescido de seus §1º, §2º, §3º e seus incisos e §4º: 

 

“Art. 185 - O Município se integrará nos planos de desenvolvimento pesqueiro 
estadual e federal com o objetivo de: 
 

I. Fazer preservar e restaurar as boas condições do seu litoral, as áreas 
estuarinas, rios, lagoas e manguezais; 

 
II. Efetuar adesão aos programas voltados para a política pesqueira e para 

a compra direta dos produtos da pesca com foco nas famílias de baixa 
renda assistidas por Programas Sociais dos Governos Estadual e 
Federal. 

 
§1º - A Política pesqueira do município promoverá o desenvolvimento da pesca, do 
pescador artesanal e de suas comunidades, estimulando a organização associativa e 
cooperativa, a recuperação e preservação dos ecossistemas e fomentos à pesquisa. 
 
§2º – Promover os programas necessários para evitar a pesca predatória. 
 
§3º - A Lei estabelecerá planos, normas e diretrizes que visem ao desenvolvimento da 
pesca, devendo, obrigatoriamente participar as entidades representativas dos 
pescadores, aonde será assegurado: 
 
I. prioridade aos pescadores artesanais; 

II. a não degradação ambiental; 
III. assistência técnica e serviço de extensão específica; 
IV. comercialização direta com os consumidores; 
 
§4º - O município elaborará política específica para o setor pesqueiro, privilegiando 
a pesca artesanal e a piscicultura através de dotação orçamentária, rede de 
frigorífico, pesquisas, assistência técnica e extensão pesqueira, propiciando a 
comercialização direta entre os pescadores e consumidores.” 
 

Art. 58. O parágrafo único do artigo 198, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a 

dispor da seguinte redação: 
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“Art. 198. ........................................................................................................................... 

Parágrafo Único – (REVOGADO).” 
 

Art. 59. Passam o caput do artigo 199 e incisos, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a 

dispor dos seguintes textos, sendo, ainda, acrescido a esse dispositivo legal o parágrafo único, 

nos seguintes termos: 

 

“Art. 199 - O Município promoverá e incentivará o turismo como fator de 
desenvolvimento econômico e social, bem como de divulgação, valorização e 
preservação do patrimônio natural, paisagístico, cultural, histórico e artístico da 
Cidade, assegurando sempre o respeito ao meio ambiente, às paisagens notáveis, à 
cultura e à memória local. 
 
I – (REVOGADO); 
 
II – (REVOGADO); 
 
III – (REVOGADO); 
 
IV – (REVOGADO); 
 
V – (REVOGADO). 
 
Parágrafo único. Para assegurar o desenvolvimento da vocação turística do 
Município o poder público promoverá: 
 
I - a criação de infraestrutura básica necessária à prática do turismo, apoiando e 
realizando investimentos na produção, criação e qualificação de empreendimentos, 
equipamentos, instalações e serviços turísticos; 
 
II - a proteção e a preservação do patrimônio natural, histórico, cultural, artístico, 
turístico e paisagístico e o incentivo à produção artesanal e culturas populares e 
tradicionais locais; 
 
III - o inventário e a regulamentação do uso, ocupação e fruição dos bens naturais e 
culturais de interesse turístico; 
 
IV - o levantamento da demanda turística, a definição das principais correntes 
turísticas para o destino Ilhéus e a promoção turística do Município; 
 
V - o fomento ao intercâmbio permanente com outras regiões do país e do exterior; 
VI - a adoção de medidas específicas para o desenvolvimento dos recursos humanos 
para o turismo; 
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VIII - a organização de calendário anual de eventos de interesse turístico; 
 
IX - a conscientização da vocação turística da cidade; 
 
X - a gestão coletiva da atividade turística por meio do Conselho; 
 
XI – a celebração de convênios com entidades do setor privado para promover a 
recuperação e a conservação de monumentos, logradouros de interesse turístico, 
obras de arte e pontos turísticos e com os órgãos competentes para a utilização dos 
bens de interesse turístico da Cidade, em atividades de caráter turístico e cultural; 
 
X - estímulo à produção artesanal local e da Região Cacaueira.” 

 

Art. 60. O inciso onze do artigo 208, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a dispor da 

seguinte redação: 

 

“Art. 208. ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

XI - assegurar assistência à saúde mental, garantir a distribuição de produtos, 
utensílios hospitalares e a reabilitação das pessoas com deficiência;” 
 

Art. 61. Passa o artigo 210, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a ser acrescido do 

parágrafo terceiro, nos seguintes termos: 

 

“Art. 210. ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 
§ 3º - Em cumprimento ao disposto no parágrafo anterior e, em demais legislação 
vigente, o Poder Legislativo Municipal recepcionará a proposta orçamentária do 
Fundo Municipal de Saúde, a qual necessariamente deverá está acompanhada de 
Resolução do Conselho Municipal de Saúde.” 

 

Art. 62. O caput do artigo 212 e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, 

passam a dispor da seguinte redação: 

 

“Art. 212 - A Educação é um direito de todos e dever do estado nos seus diversos 
níveis, cabendo ao Poder Público, com apoio técnico e financeiro dos poderes 
públicos Estadual e Federal, assegurar vagas suficientes para atender da creche 
ao ensino fundamental. 
 
Parágrafo Único – (REVOGADO).” 
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Art. 63. Passa o artigo 213, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a dispor da seguinte 

redação: 

 

“Art. 213 - Cabe ao Poder Público Municipal, em conjunto com o Poder Estadual 
e Federal, assegurar o ensino público, gratuito e de qualidade, da creche ao nível 
fundamental, de forma laica, acessível a todos, sem nenhum tipo de discriminação 
por motivos econômicos, ideológicos, culturais, sociais e religiosos.” 

 

Art. 64. Passa o artigo 214, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a ser acrescido do 

parágrafo único, dispondo da seguinte redação: 

 

“Art. 214. ........................................................................................................................... 

Paragrafo único. O Município se obriga a aplicar o percentual mínimo de 1%  dos 
recursos destinados à educação para atender as demanda dos Conselhos 
Municipais da Educação, sendo distribuídos 0,5% para o Conselho de Conselho 
Municipal de Educação (CME), 0,25 para o CACS/FUNDEB e 0,25 para o CAE.” 

 

Art. 65. O caput do artigo 215 e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, 

passam a dispor da seguinte redação: 

 

“Art. 215. (REVOGADO). 

Parágrafo Único – (REVOGADO).” 
 

Art. 66. Passa o artigo 216, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a ter o seguinte 

texto: 

 

“Art. 216 - A lei disporá sobre o Plano Municipal de Educação e sobre a garantia da 
Educação, segundo as diretrizes da Constituição Federal, Plano Nacional de 
Educação, Lei de Diretrizes Básicas e da Constituição Estadual e desta Lei 
Orgânica.” 

 

Art. 67. O parágrafo único e inciso I do artigo 218, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, 

passam a dispor da seguinte redação: 

 

“Art. 218. ........................................................................................................................... 
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Parágrafo Único – A eleição direta para Diretor e Vice-Diretor de Escolas da Rede 
Municipal de Ensino será regida por Lei Complementar, que deverá ser aprovada em 
180 (cento e oitenta) dias, em conformidade com os critérios de formação 
profissionais estabelecidos no Plano de Cargos e Salários do Magistério, devendo a 
eleição ocorrer nos dois primeiros meses imediatamente posteriores após aprovação 
da referida Lei. 
 
I – (REVOGADO)” 

 

Art. 68. Passa o artigo 233, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a dispor do seguinte 

texto: 

 

“Art. 223 - O Município garantirá o funcionamento do Fórum Municipal de 
Educação que será responsável pelo acompanhamento e avaliação do Plano 
Municipal de Educação.” 

 

Art. 69. Os artigos 225, 226 e 227, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passam a dispor da 

seguinte redação: 

 

“Art. 225. (REVOGADO). 
 

Art. 226. (REVOGADO). 
 

Art. 227. (REVOGADO).” 
 

Art. 70. Passa o parágrafo único do artigo 228, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a 

dispor da seguinte redação: 

 

“Art. 228. ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 
Parágrafo Único - O município remunerará os profissionais da educação da rede de 
ensino municipal com salário compatível com sua formação profissional, de acordo 
com a previsão nas leis federais e planos de cargos, carreira e salário da categoria.” 

 

Art. 71. O artigo 229, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a dispor da seguinte 

redação: 

 

“Art. 229. (REVOGADO).” 
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Art. 72. Passa o caput do artigo 230 e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, 

a dispor do seguinte texto: 

 

“Art. 230. (REVOGADO). 
 

Parágrafo Único – (REVOGADO).” 
 

Art. 73. O artigo 231, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a ter o seguinte texto: 

 

“Art. 231 - O Município fica obrigado a promover a educação infantil do povo 
indígena.” 

 

Art. 74. O inciso VI, do artigo 232, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passam a ter o 

seguinte texto: 

 

“Art. 232. ........................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................  
VI – estímulo às atividades de caráter cultural e artístico, notadamente as de cunho 
local e as culturas populares e tradicionais, com a colaboração da comunidade e 
apoio para a preservação das manifestações culturais locais, especialmente das 
escolas, bandas musicais e grupos étnicos; 
 

Art. 75. Passa o artigo 235, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, a dispor da seguinte 

redação: 

 

“Art. 235 – Compete ao Município instituir e manter o Sistema Municipal de 
Cultura, com as atribuições e composições a serem definidas em lei, devendo essa 
levar em consideração a Lei Orgânica de Cultura da Bahia.” 

 

Art. 76. O artigo 237, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a ter o seguinte texto: 

 

“Art. 237 – Fica assegurado o pagamento de metade do valor cobrado para ingresso 
em casas de espetáculo, diversões, praças esportivas e similares, aos idosos acima de 
sessenta anos, mediante apresentação de documento que comprove a idade, bem 
como às pessoas com deficiência.” 
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Art. 77. O Capítulo XIII, Título V, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a ser 

acrescido do art. 237A, nos seguintes termos: 

 

“Art. 237 A – A Prefeitura Municipal, mediante regulação, deverá impor aos hotéis, 
pousadas e similares a adoção dos meios de acessibilidade, observando-se os 
princípios do desenho universal, conforme legislação em vigor.” 

 

Art. 78. Passa o artigo 248, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, em seu parágrafo terceiro, 

inciso VIII, a dispor da seguinte redação, sendo, ainda, acrescido do parágrafo sexto, nos seguintes 

termos:: 

 

“Art. 248. ........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................
VIII - o Município assegurará o atendimento no subsistema Transporte Cidadão 
para as pessoas com deficiência física e visual na zona urbana, na Estância 
Hidromineral de Olivença, Banco da Vitória e Salobrinho, devendo na zona rural o 
atendimento ser feito pelo sistema regular de transporte coletivo adaptado.” 
............................................................................................................................................ 
§ 6º - Fica instituída a semana da pessoa com deficiência no calendário de eventos 
do município, sendo realizada anualmente sempre na quarta semana do mês de 
setembro.  
 
I – Os recursos para realização da semana da pessoa com deficiência deverão 
constar no orçamento anual do município; 
 
II – A coordenação da semana da pessoa com deficiência será composta por:  
 
a) 1 (um) representante do órgão do governo municipal voltado para ações 
direcionadas a pessoas com deficiência.  
b) 1 (um) representante das entidade que atendem as pessoas com deficiência. 

 

Art. 79. O artigo 269, da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, passa a ser acrescido dos 

parágrafos oitavo e nono, nos seguintes termos: 

 

“§ 8º - Será obrigatório a manutenção do subsistema transporte cidadão pelas 
concessionárias do transporte coletivo.  
 
§ 9º - A concessionária de transporte coletivo deverá ampliar o serviço do 
subsistema transporte cidadão à medida que a demanda de atendimento 
aumentar.” 
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Art. 80. A Lei Orgânica do Município de Ilhéus passa a vigorar o Capitulo VI com nova 

redação, “Do Ordenamento Costeiro e Correlatos” e Nova redação nos artigos 185 e 188: 

 

“CAPÍTULO VI 

Do Ordenamento Costeiro e Correlatos 

 

Art.185. - O Poder Público Municipal regulamentará no prazo de cento e vinte dias 

da data da promulgação desta Lei Orgânica, a obrigatoriedade para que as 

embarcações pesqueiras de outros Estados e Municípios que realizem atividades 

pesqueiras no litoral costeiro e águas internas do Município de Ilhéus, recolham aos 

cofres públicos municipais, um percentual estipulado de conformidade com o que for 

pescado.” 

Art. 186 ... 

Art.187... 

Art. 188 - O Município promoverá ações para o ordenamento costeiro e atividades 

correlatas que poderá para o fiel cumprimento desta Lei, celebrar convênios com 

órgãos públicos na três esferas administrativas: municipal, estadual e federal, 

através dos quais serão delegadas competências para fiscalização, atuação, 

interdição, expedição e revogação de alvarás, visando prioritariamente:  

 

I.  exercer atividade de segurança da vida humana nas praias, balneários, orla 

marítima, baías, rios, lagos de todo o Município de Ilhéus;  

II. proteger, dar segurança e fiscalizar a utilização das pequenas embarcações; 

III. realizar buscas às embarcações por suspeita de naufrágio ou deriva; 

IV. orientar a população sobre como prestar primeiros socorros em caso de 

afogamento; 

V. planejar e executar medidas de segurança, salvamento e recuperação de 

vítimas de afogamento;  

VI. salvar e resgatar as populações ilhadas, em casos de inundações nas 

calamidades públicas; 

VII. exercer ação fiscalizadora do funcionamento de piscinas coletivas públicas, no 

que concerne à segurança de seus frequentadores;  
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Art. 81. Esta Emenda à Lei Orgânica do Município de Ilhéus entra em vigor na data de sua 

publicação, revogando as disposições em contrário. 

 
 

Câmara Municipal de Ilhéus, em 28 de novembro de 2016. 

 
 

Tarcísio Santos Paixão                                 Roque Eduardo Cavalcante Matos 
                     Presidente                                                         Vice-Presidente 

 
        
        Valmir Freitas do Nascimento                              Fabio Ferreira Menezes 
                    1º Secretário                                                     2º Secretário 
 
 
 
Vereadores: 
 
ALDEMIR SANTOS ALMEIDA 
ALISSON RAMOS MENDONÇA 
ALZIMÁRIO BELMONTE VIEIRA 
COSME ARAÚJO SANTOS 
FABIO FERREIRA MENEZES 
GILDEON FARIAS DOS SANTOS-DERO 
GILMAR CHAVES SODRÉ 
IVO EVANGELISTA DOS SANTOS 
JAMES COSTA 
JAMIL CHAGOURI OCKÉ 
JOSÉ RAIMUNDO LIMA BOMFIM 
JOSEVALDO VIANA MACHADO 
LUKAS PINHEIRO PAIVA 
NERIVAL NASCIMENTO REIS 
RAFAEL M. ALBUQUERQUE BENEVIDES  
ROLAND LAVIGNE DO NASCIMENTO 
ROQUE EDUARDO CAVALCANTE DE MATOS 
TARCISIO SANTOS DA PAIXÃO 
VALMIR FREITAS DO NASCIMENTO 
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