
Belo Horizonte, 3 de agosto de 2021

Excelentíssima Senhora Presidente, 

No  dia  30  de  julho  de  2021,  realizou-se  nas  dependências  da  Câmara
Municipal Audiência Pública, com a finalidade de discutir as sugestões de emendas
apresentadas  pela  Mesa  da  Câmara  Municipal,  pelo  Poder  Executivo,  pelos
Vereadores e também pela Sociedade Organizada. 

A Audiência Pública veio a ser transmitida, através das mídias sociais da
própria Câmara Municipal, para toda a população do Município de Morro do Pilar, que
pôde, por meio do Facebook, acompanhar a discussão das sugestões apresentadas. 

Válido esclarecer que sugestões que feriam a Constituição e o ordenamento
jurídico  vigente  foram  liminarmente  afastadas,  motivo  pelo  qual  não  foram
apresentadas no plenário da Câmara.  

É  preciso  frisar  também  que  equívocos  foram  cometidos  durante  a
apresentação das emendas, especialmente no que tange à não apresentação de todas
as sugestões apresentadas pelo Poder Executivo.

Ademais, impende esclarecer que, no tocante à sugestão de emenda ao art.
13,  XII,  da Lei  Orgânica Municipal,  que,  em tese,  vedaria  a Administração Pública
estabelecer  limitações  “ao  tráfego  de  pessoas  ou  bens,  por  meio  de  tributos
interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de
via  conservada  pelo  Poder  Público”,  esta  foi  inserida  por  equívoco  no slide de
apresentação, por se tratar de sugestão apresentada no âmbito de outro município. 

Por tais motivos, há que se oferecer, de antemão, as devidas e sinceras
desculpas pelos equívocos ocorridos. 

De toda sorte, é preciso, também, sintetizar, através de um documento único
e formal, todas as sugestões de emendas, até para que a Comissão Especial possa
desempenhar seu múnus com maior exatidão. 

Ante  o  exposto,  passa-se  à  análise  das  sugestões  de  emendas
apresentadas:
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EMENDAS SUGERIDAS PELA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL

a) 1ª sugestão  – alteração da redação do art. 5º, § 3º, da Lei Orgânica.

ART. 5º

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art.  5º  –  O  município  poderá  dividir-se,
para  fins  administrativos,  em  distritos  a
serem  criados,  organizados,  suprimidos
ou  fundidos  por  lei,  após  consulta
plebiscitária  à  população,  diretamente
interessada,  observada  a  legislação
estadual  e  o  atendimento  aos  requisitos
estabelecidos  no  art.  6o  desta  Lei
Orgânica.
(...)
Parágrafo 3º – O Distrito terá o nome
da respectiva sede, cuja categoria será
a de Vila. 

Art. 5º O Município poderá dividir-se, para
fins administrativos, em Distritos, a serem
criados,  organizados,  suprimidos  ou
fundidos por lei, após consulta plebiscitária
à  população  diretamente  interessada  em
sua  criação,  observada  a  legislação
estadual  e  atendidos  os  requisitos
estabelecidos  no  art.  6º  desta  Lei
Orgânica.
(...)
§ 3º O Distrito terá o nome que lhe for
atribuído pela lei de sua criação.

Como se vê, houve a necessidade de se promover a alteração da redação
do art. 5º, § 3º, da Lei Orgânica, a fim de compatibilizá-lo com a disposição contida no
art. 30, IV da Constituição Federal, que estabelece a competência dos Municípios
para criar, organizar e suprimir distritos através de lei.

b) 2ª sugestão – alteração da redação do art. 10 da Lei Orgânica.

ART. 10

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art.  10.  Ao  município  compete  prover  a
tudo quanto diga respeito ao ser peculiar
interesse  e  ao  bem-estar  de  sua
população,  cabendo-lhe  privativamente,
dentre outras, as seguintes atribuições:
(...)
V – Manter com a cooperação técnica e
financeira  da  União  e  do  Estado,
programas de  educação pré-escolar  e
de ensino fundamental.;
VI – Elaborar o orçamento anual;

Art.  10.  Ao  Município  compete  prover  a
tudo quanto diga respeito ao seu peculiar
interesse  e  ao  bem-estar  de  sua
população,  cabendo-lhe,  privativamente,
dentre outras, as seguintes atribuições:

(...)

V – manter, com a cooperação técnica e
financeira  da  União  e  do  Estado,
programas  de  educação  infantil  e  de
ensino  fundamental,  que  nortearão  os
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currículos  e  seus  conteúdos  mínimos,
de modo a assegurar formação básica
comum;

VI – elaborar o plano plurianual, a lei de
diretrizes orçamentárias e o orçamento;

Dentre as modificações assinaladas pela Revisão da Lei Orgânica, destaca-
se  a  nova  redação  dada  pelo  art.  10,  inciso  V,  promovida  com  a  finalidade  de
compatibilizar tal dispositivo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

No tocante ao inciso VI, havia uma incorreção da redação antiga, na medida
em  que  o  art.  165  da  Constituição  Federal  preceitua  que  o  orçamento  municipal
compreende  o  Plano  Plurianual,  a  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  e  a  Lei
Orçamentária Anual. 

C) 3ª sugestão – art. 18 da revisão da Lei Orgânica, com correspondência ao art.
16 da redação atual.

ARTIGO 18 DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA AO
ART. 16 DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO DA

LEI ORGÂNICA

Art.  16º A Câmara Municipal  reunir-se-á,
anualmente, na sede do município, de 15
de fevereiro a 30 de junho e de 1º de
agosto a 15 de dezembro.

Art.  18.  A Câmara Municipal  reunir-se-á,

durante o ano, na sede do Município,  de

1º de fevereiro a 30 de junho e de 1º de

agosto a 31 de dezembro

Entendeu-se por bem promover a alteração em lume, com vista a atender o princípio
da simetria com a Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas.

D) 4ª sugestão – artigo 20 da revisão da Lei Orgânica, com correspondência ao
art. 18 da redação atual

ARTIGO 20 DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA AO
ART. 18 DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art.  18  –  A  sessão  legislativa  ordinária
não  será  interrompida  sem  deliberação
sobre o projeto de lei orçamentária.

Art. 20. A sessão legislativa ordinária não

será interrompida sem deliberação sobre o

Projeto  de  Lei  de  Diretrizes
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Orçamentárias (LDO) e o Projeto de Lei

Orçamentária Anual (LOA).

A modificação acima apontada se mostrou necessária, na medida em que o art. 165
da Constituição Federal preceitua que o orçamento municipal compreende o Plano
Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Ademais, o
art. 57, § 2º, do texto constitucional impede que os parlamentares entrem em recesso
sem a aprovação da LDO e LOA.

E) 5ª Sugestão – artigo 24, § 5º, da revisão da Lei Orgânica, com correspondência
ao art. 22, § 5º da redação atual

ARTIGO 24, § 5º, DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA
AO ART. 22, § 5º, DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art. 22.
(…)
§ 5º A eleição da mesa da câmara, para o
segundo  biênio,  far-se-á  no  dia  15  de
fevereiro  do  terceiro  ano  de  cada
legislatura,  considerando-se
automaticamente empossados os eleitos. 

Art. 24 - Na segunda sessão preparatória
da  primeira  sessão  legislativa  de  cada
legislatura, no dia 1º de fevereiro, sempre
que  possível  sob  a  direção  da  Mesa  da
sessão anterior, realizar-se-á a eleição do
Presidente, dos demais membros da Mesa
e  dos  Suplentes  dos  Secretários,  para
mandato  de  dois  anos,  vedada  a
recondução  para  o  mesmo  cargo  na
eleição imediatamente subsequente.

§  1º  Não  se  considera  recondução  a
eleição  para  o  mesmo  cargo  em
legislaturas  diferentes,  ainda  que
sucessivas.

§  2º  Enquanto  não  for  escolhido  o
Presidente, não se procederá à apuração
para os demais cargos.
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F) 6ª sugestão – artigo 25 da revisão da Lei Orgânica, com correspondência ao
art. 23 da redação atual 

ARTIGO 25 DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA AO
ART. 23 DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art. 23 – O mandato da mesa será de 1
(hum) ano vedada a recondução para o
mesmo  cargo  na  eleição  imediatamente
subseqüente.

Art.  25.  O  mandato  da  Mesa  será  de  2

(dois) anos, vedada a recondução para o

mesmo  cargo  na  eleição  imediatamente

subsequente.

Como se vê, a nova redação altera o prazo de mandato do Presidente da Câmara
Municipal para 2 (dois) anos, compatibilizando com o que já ocorre na Câmara dos
Deputados, Senado e Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 

G) 7ª sugestão – artigo 36, XII, da revisão da Lei Orgânica, com correspondência
no art. 34, XII, da redação atual

ARTIGO 36, XII, DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA NO
ART. 34, XII, DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art.  34 – Compete à Câmara Municipal,
com a  sanção  do  prefeito,  dispor  sobre
todas  as  matérias  da  competência  do
município e, especialmente: 
(…)
XII  –  Autorizar  convênios  com
entidades  públicas  ou  particulares  e
consórcios com outros municípios; 

Art. 36. Compete à Câmara Municipal, com

a sanção do Prefeito,  dispor sobre todas

as matérias da competência do Município

e, especialmente:

(…)

XII  –  autorizar  consórcios  com outros

Municípios 

Impende salientar que a redação original do art.  37, XII,  ao prever que a Câmara
Municipal  tem  competência  para  autorizar  convênios,  incorreu  em  grave  vício  de
inconstitucionalidade.  Válido  enfatizar  que  o  STF,  no  julgamento  da  ADI  nº  770,
entendeu que a redação originária do art. 181, I e II, da Constituição do Estado de
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Minas Gerais,  que condicionava a celebração de convênio à prévia apreciação da
Câmara Municipal,  malferia  o  princípio  da separação de poderes,  uma vez que o
convênio é ato administrativo. 

H)  8ª  sugestão  –  artigo  37,  v,  b,  e  IX  da  revisão  da  Lei  Orgânica,  com
correspondência no artigo 35, V, b, e IX, da redação atual

ARTIGO 37, V, b, e IX DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM
CORRESPONDÊNCIA NO ARTIGO 35, V, b, e IX, DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art. 35º – Compete privativamente à Câmara
Municipal  exercer  as  seguintes  atribuições,
dentre outras: 
(...)
V  –  Tomar  e  julgar  as  contas  do  prefeito,
deliberando  sobre  o  parecer  do  Tribunal  de
contas  do  Estado,  no  prazo  máximo  de
sessenta  (60)  dias,  de  seu  recebimento,
observando os seguintes preceitos: 
(…)
b - decorrido o prazo de  sessenta (60) dias,
sem  deliberação  pela  Câmara,  as  contas
serão consideradas aprovadas ou rejeitadas,
de  acordo  com  a  conclusão  do  parecer  do
Tribunal de Contas; 
 
XI  –  Aprovar  convênio,  acordo ou qualquer
outro  instrumento  celebrado  pelo  município
com a união,  o Estado outra pessoa jurídica
de  direito  público  interno  ou  entidades
assistenciais e culturais; 

Art.  37.  Compete  privativamente  à  Câmara
Municipal  exercer  as  seguintes  atribuições,
dentre outras: 
(…)
V  -  tomar  e  julgar  as  contas  do  Prefeito,
deliberando  sobre  o  parecer  do  Tribunal  de
Contas do Estado,  no prazo máximo de 120
(cento  e  vinte)  dias de  seu  recebimento,
observando os seguintes preceitos:
(...)
b)  decorrido  o  prazo de  120 (cento e  vinte)
dias, sem deliberação pela Câmara, as contas
serão  consideradas  aprovadas  ou  rejeitadas,
de  acordo  com  a  conclusão  do  parecer  do
Tribunal de Contas
IX  –  aprovar  contrato,  acordo  ou  qualquer
outro  instrumento  celebrado  pelo  Município
com a União,  o Estado, outra pessoa jurídica
de  direito  público  interno  ou  entidades
assistenciais e culturais;

A nova redação outorga à Câmara Municipal maior prazo para julgamento
das contas do Prefeito Municipal.

No que concerne ao inciso IX da  revisão da Lei Orgânica, o motivo para
alterar a sua redação foi justamente a flagrante inconstitucionalidade quanto à previsão
de  que  os  convênios  devem passar  pelo  crivo  da  Câmara  Municipal,  conforme já
salientamos.
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I)  9ª  sugestão – art.  38  da revisão da Lei  Orgânica,  com correspondência  no
artigo 36 da redação atual

ARTIGO 38 DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA NO
ARTIGO 36 DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art. 36 – A  remuneração  do prefeito, do
vice-prefeito e dos vereadores será fixada
pela  Câmara  municipal  em  cada
legislatura para a subseqüente. 

Art. 38. Os subsídios do Prefeito, do Vice-
Prefeito, dos Secretários Municipais e dos
Vereadores  serão  fixados  pela  Câmara
Municipal, observado o disposto no art. 29,
incisos V e VI, da Constituição Federal. 

A atual redação da Lei Orgânica possui uma incorreção, ao afirmar que os agentes
políticos  recebem  “remuneração”,  quando  na  verdade  recebem  “subsídio”.  Neste
sentido, o art. 39, § 4º, da Constituição Federal prescreve que “o membro de Poder, o
detentor de mandato eletivo,  os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e
Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única,
vedado  o  acréscimo  de  qualquer  gratificação,  adicional,  abono,  prêmio,  verba  de
representação  ou  outra  espécie  remuneratória,  obedecido,  em  qualquer  caso,  o
disposto no art. 37, X e XI”. Daí o motivo da correção. 

J) 10ª Sugestão – artigo 41 da revisão da Lei Orgânica, com correspondência no 
artigo 39 da redação atual 

ARTIGO 41 DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA NO
ARTIGO 39 DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art. 39 – Perderá o mandato o vereador:
I  –  Que infringir  qualquer  das proibições
estabelecidas no artigo anterior.
II  –  Cujo  procedimento  for  declarado
incompatível com o decoro
parlamentar ou atentatório às instituições
vigentes;
III  –  Que  utilizar-se  do  mandato  para  a
prática de atos de corrupção ou de
improbidade administrativa;
IV – Que deixar de comparecer, em cada
sessão legislativa anual, à terça
parte das sessões ordinárias da Câmara,

Art. 41. Perderá o mandato o Vereador:
I  –  que  infringir  qualquer  das  proibições
estabelecidas no artigo anterior;
II  –  cujo  procedimento  for  declarado
incompatível  com  o  decoro  parlamentar,
com a dignidade da Câmara ou atentatório
às instituições públicas;
III  –  que  utilizar-se  do  mandato  para  a
prática  de  atos  de  corrupção  ou  de
improbidade administrativa;
IV – que deixar de comparecer,  em cada
sessão legislativa anual, à terça parte das
sessões  ordinárias  da  Câmara,  salvo
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salvo,  doença  comprovada,  licença  ou
missão
autorizada pela edilidade;
V – Que fixar residência fora do município;
VI  –  Que  perder  ou  tiver  suspensos  os
direitos políticos. 

doença  comprovada,  licença  ou  missão
autorizada pela edilidade;
V – que fixar residência fora do Município;
VI  –  que  perder  ou  tiver  suspensos  os
direitos políticos;
VII – que sofrer condenação criminal em
sentença transitada em julgado;
VIII  –  que deixar  de tomar  posse,  sem
motivo justificado, no prazo legal;
IX  –  que  tiver  a  perda  do  mandato
decretada pela Justiça Eleitoral.

K)  11ª  sugestão  –  artigo  55,  §  2º,  da  revisão  da  Lei  Orgânica,  com
correspondência no artigo 53, § 2º, da redação atual

ARTIGO 55, § 2º, DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA
NO ARTIGO 53, § 2º, DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art. 53 – A fiscalização contábil, financeira
e orçamentária do município será exercida
pela Câmara municipal mediante controle
externo,  e  pelos  sistemas  de  controle
interno do Executivo, instituídos em lei. 
(...)
Parágrafo 2º – As contas do prefeito e da
Câmara municipal, prestadas anualmente,
serão  julgadas  pela  Câmara  dentro  de
(60) dias após o recebimento do parecer
prévio  do  Tribunal  de  Contas  ou  órgão
estadual,  a  que  for  atribuída  esta
incumbência,  considerando-se  julgadas
nos termos das conclusões deste parecer,
se  não  houver  deliberação  dentro  do
prazo.

Art. 55. A fiscalização contábil, financeira e

orçamentária  do  Município  será  exercida

pela Câmara Municipal, mediante controle

externo,  e  pelos  sistemas  de  controle

interno do Executivo, instituídos em lei. 

(…)
§ 2º  As contas do Prefeito  e  da Câmara
Municipal,  prestadas  anualmente,  serão
julgadas  pela  Câmara  dentro  de  120
(cento e vinte) dias após o recebimento
do parecer prévio do Tribunal de Contas ou
órgão  estadual  a  que  for  atribuída  esta
incumbência,  considerando-se  julgadas,
nos termos das conclusões deste parecer,
se  não  houver  deliberação  dentro  do
prazo. 

Como se vê, a nova alteração dada pela revisão da Lei Orgânica altera o prazo para o
julgamento das contas anuais do Prefeito pela Câmara. O prazo passa a ser de 120
(cento e vinte) dias. 
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L) 12ª sugestão – artigo 84 da revisão da Lei Orgânica, com correspondência no
artigo 81 da redação atual

ARTIGO 84 DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA NO
ARTIGO 81 DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art.  81  –  O  município  instituirá  regime
jurídico único e plano de carreira para os
servidores  da  administração  pública
direta,  das  autarquias  e  das  fundações
públicas,  nos  seis  (6)  meses
subseqüentes  à  aprovação  desta  lei
orgânica. 

Art.  84.  O  Município  adotará  Regime
Jurídico  Único  Estatutário  e  Planos  de
Cargos e Carreiras para os servidores da
administração  direta,  de  autarquia  e  de
fundação de direito público  e instituirá o
Conselho de Política de Administração e
Remuneração de Pessoal. 
§  1º  O Conselho  de que  trata  o  caput
será  composto  por  servidores
designados pelos Poderes Executivo e
Legislativo em número fixado por lei.
 

Como se vê, o artigo 84 da revisão da Lei Orgânica prevê a criação do Conselho de
Política de Administração e Remuneração de Pessoal, vindo a regulamentar o seu
funcionamento. 

M) 13ª sugestão – artigo 85, II, da revisão da Lei Orgânica, com correspondência 
no artigo 82, II, da redação atual  

ARTIGO 85, II, DA, REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA NO
ARTIGO 82, II, DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO
DA LEI ORGÂNICA

Art. 82 – O servidor será aposentado: 
(…)
II  – Compulsoriamente,  aos setenta (70)
anos  de  idade  com  proventos
proporcionais ao tempo de serviço; 
III – Voluntariamente: 
a)  Aos  trinta  e  cinco  (35)  anos  de
serviço, se homem, e aos trinta (30), se
mulher, com proventos integrais; 

Art.  85.  O  servidor  ocupante  de  cargo
efetivo será aposentado: 
II  –  compulsoriamente,  com  provento
proporcional ao tempo de contribuição, aos
75 (setenta e cinco) anos de idade;
III  –  voluntariamente,  desde  que
cumprido  tempo  mínimo  de  10  (dez)
anos  de  efetivo  exercício  no  serviço
público e 5 (cinco) anos no cargo efetivo

________________________________________________________________________________________________________
Rua Matias Cardoso, nº 11, - 6º andar – Santo Agostinho – CEP 30.170-050 – Belo Horizonte/MG        

9



b)  Aos trinta  (30)  anos de serviço em
função  de  magistério,  se  professor,  e
vinte  e  cinco  (25),  se  professora  com
proventos integrais; 
c)  Aos  trinta  (30)  anos de  serviço,  se
homem,  e  aos  vinte  e  cinco  (25),  se
mulher, com proventos proporcionais a
este  tempo;  d)  Aos  sessenta  e  cinco
(65)  anos de  idade,  se  homem,  e  aos
sessenta  (60),  se  mulher,  com
proventos  proporcionais  ao  tempo
serviço; 
Parágrafo 1º  –  Lei  complementar  poderá
estabelecer  exceções  ao  disposto  no
inciso III, “a” e “c”, no caso de exercício de
atividades  consideradas  penosas,
insalubres ou perigosas; 
Parágrafo  2º  –  A  lei  disporá  sobre  a
aposentadoria  em  cargos  ou  empregos
temporários. 
Parágrafo 3º – O tempo de serviço público
federal,  estadual  ou  municipal  será
computado, integralmente, para os efeitos
de  aposentadoria  e  de  disponibilidade.
Parágrafo  4º  –  Os  proventos  da
aposentadoria  serão  revistos,  na  mesma
proporção e na mesma data, sempre que
se  modificar  a  remuneração  dos
servidores  em  atividade,  sendo  também
estendidos  aos  inativos  quaisquer
benefícios  ou  vantagens  posteriormente
concedidos  aos  servidores  em atividade,
inclusive,  quando  decorrentes  da
transformação ou reclassificação do cargo
ou função em que se deu a aposentadoria,
na forma da lei. Parágrafo 5º – O benefício
da  pensão  por  morte  corresponderá  à
totalidade  dos vencimentos  ou proventos
do servido 

em  que  se  dará  a  aposentadoria,
observadas as seguintes condições:
a)  60  (sessenta)  anos  de  idade  e  35
(trinta  e  cinco)  de  contribuição,  se
homem, e 55 (cinquenta  e cinco)  anos
de idade e 30 (trinta) de contribuição, se
mulher
b) 65 (sessenta e cinco) anos de idade,
se  homem,  e  60  (sessenta)  anos  de
idade,  se  mulher,  com  provento
proporcional ao tempo de contribuição;
c) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade
e  30  (trinta)  de  contribuição,  se
professor,  e  50  (cinquenta)  anos  de
idade  e  25  (vinte  e  cinco)  de
contribuição,  se  professora,  que
comprove tempo de efetivo exercício na
função  de  magistério  na  educação
infantil  e  no  ensino  fundamental  e
médio..
§  1º  O  provento  de  aposentadoria,  por
ocasião  de  sua  concessão,  não  poderá
exceder  a  remuneração  do  servidor  no
cargo  efetivo  em  que  se  deu  a
aposentadoria. 
§  2º  Para  o  cálculo  do  provento  de
aposentadoria,  por  ocasião  de  sua
concessão,  será  considerada  a
remuneração  utilizada  como  base  para
contribuição  do  servidor  ao  regime  de
previdência.

§ 3º O valor de remuneração considerado
para o cálculo do benefício previsto no § 1°
será devidamente atualizado, na forma da
lei.

§  4º  É  vedada  a  adoção  de  requisito  e
critério diferenciados para a concessão de
aposentadoria  ao  servidor  abrangido pelo
regime de que trata o art. 84, ressalvado,
nos  termos  definidos  em  Lei
Complementar, o caso de servidor:

I – portador de deficiência;

II – que exerça atividade de risco;

III  –  cuja  atividade  seja  exercida  sob
condição especial que prejudique a saúde
ou a integridade física..
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§ 5º Ressalvadas as aposentadorias 
decorrentes dos cargos acumuláveis na 
forma desta Lei Orgânica, é vedada a 
percepção de mais de uma aposentadoria 
à conta de um único regime previdenciário.

§  6º  É  assegurado  o  reajustamento  do
provento  de  aposentadoria  e  o  valor  da
pensão para preservar-lhes o valor real.

§  7º  O  tempo  de  contribuição  federal,
estadual  ou  municipal  será  contado  para
efeito  de  aposentadoria  e  o  tempo  de
serviço  correspondente  para  efeito  de
disponibilidade.

A Constituição Federal prescreve em seu art.  40, II,  que os servidores
públicos  ocupantes  de  cargo  efetivo  são  aposentados,  “compulsoriamente,  com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou
aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar”. Trata-se de
norma constitucional de eficácia contida, a ser regulamentada por Lei Complementar. 

A leitura que se fazia era a de que, até a entrada em vigor da norma
responsável por regulamentar tal dispositivo, a idade para aposentadoria compulsória
seria de 70 (setenta) anos. 

Tal situação perdurou até o ano de 2015, quando entrou em vigor a Lei
Complementar nº 152, de 2015, que passou a estabelecer a idade para aposentadoria
compulsória,  como sendo de 75 (setenta  e  cinco)  anos.  Daí  a  necessidade de se
atualizar tal dispositivo da Lei Orgânica. 

Ademais, a redação original não discrimina o servidor público ocupante de
cargo  efetivo  daquele  que  ocupa  exclusivamente  cargo  comissionado.  O  STF,  no
julgamento do RE 786540, firmou tema no sentido de que “Os servidores ocupantes de
cargo  exclusivamente  em  comissão  não  se  submetem  à  regra  da  aposentadoria
compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constituição Federal, a qual atinge apenas
os ocupantes de cargo de provimento efetivo”.

Por tal motivo, a redação atual do artigo 82,  caput, da Lei Orgânica do
Município de Morro do Pilar é, de fato, inconstitucional, justificando a necessidade de
se promover a revisão do texto.
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Quanto  aos dispositivos que tratam da aposentadoria  voluntária,  estes
estavam desatualizados em razão do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019.

N) 14ª sugestão – acréscimo dos artigos 86, 88, 89 e 90, inexistentes na redação
atual

Acrescentam-se os seguintes artigos:

“Art. 86. O regime previdenciário do servidor do Município é o
Regime Geral de Previdência Social.

(…)

Art.  88.  A  lei  não  poderá  estabelecer  qualquer  forma  de
contagem de tempo fictício.

Art.  89.  Para  efeito  de  aposentadoria,  é  assegurada  a
contagem  recíproca  do  tempo  de  contribuição  na
Administração Pública e na atividade privada. 

Art.  90. É estável,  após 3 (três) anos de efetivo exercício,  o
servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude
de concurso público.

§ 1º O servidor estável só perderá o cargo:

I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado;

II – mediante processo administrativo, assegurando-lhe ampla
defesa;

III  –  mediante  procedimento  de  avaliação  periódica  de
desempenho na forma de lei complementar, assegurada ampla
defesa.

§ 2º Invalidada por sentença judicial  a demissão do servidor
estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga,
se  estável,  reconduzido  ao  cargo  de  origem,  sem  direito  a
indenização,  aproveitado  em  outro  cargo  ou  posto  em
disponibilidade  com  remuneração  proporcional  ao  tempo  de
serviço.

§ 3º  Extinto  o cargo ou declarada a sua desnecessidade,  o
servidor  estável  ficará  em  disponibilidade  com  remuneração
proporcional  ao  tempo  de  serviço,  até  seu  adequado
aproveitamento em cargo de mesma denominação, atribuições
e remuneração.

§  4º  Como  condição  para  aquisição  da  estabilidade,  é
obrigatória  a  avaliação  especial  de  desempenho  feita  por
comissão instituída para esse fim”.
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Os acréscimos contidos na Revisão da Lei Orgânica têm como razão as
profundas  modificações  promovidas  recentemente  na  Constituição  Federal  pelas
Emendas Constitucionais nº 19/98 e 103/2019.

O) 15ª sugestão – art. 95 da revisão da Lei Orgânica, com correspondência no art.
86 da redação atual

ARTIGO 95 DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA NO
ART. 86 DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art.  86  –  A  publicação  das  leis  e  atos
municipais  far-se-á  em  órgão  da
imprensa local,  regional  ou por afixação
na  sede  da  prefeitura  ou  da  Câmara
municipal, conforme o caso.

Art.  95.  A  publicação  de  lei  e  de  ato
municipal  far-se-á em órgão da imprensa
local ou regional e por afixação no quadro
de  aviso  na  sede  da  Prefeitura  e  da
Câmara  Municipal,  e  ainda  na  página
eletrônica.

A antiga redação não trazia a possibilidade de os atos administrativos virem a ser
publicados  na  rede  mundial  de  computadores.  Por  tal  motivo,  a  Revisão  da  Lei
Orgânica Municipal sugere tal modificação.

P) 16ª sugestão – acréscimo do art. 97

Sugere-se acrescentar o seguinte artigo:

“Art. 97. O Município manterá os livros que forem necessários
ao registro de seus serviços. 
§  1º  Os  livros  serão  abertos,  rubricados  e  encerrados  pelo
Prefeito ou por servidor designado para esse fim.
§  2º  Os  livros  poderão  ser  substituídos  por  fichas  ou  outro
sistema”.

Trata-se  de  uma  obrigação  sui  generis,  inerente  ao  adequado
desenvolvimento da atividade administrativa, que não encontrava previsão na redação
originária da Lei Orgânica.

Q) 17ª sugestão – acréscimo dos artigos 122 e 123

Recomenda-se o acréscimo dos seguintes dispositivos:

“Art. 122. São isentos de tributos os veículos de tração animal
e os demais instrumentos de trabalho do pequeno agricultor
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empregados no serviço da própria lavoura ou no transporte de
seus produtos.

Art. 123. Será isento do Imposto sobre a Propriedade Predial e
Territorial  Urbana  (IPTU)  o  prédio  ou  terreno  destinado  à
moradia  do  proprietário  de  pequenos  recursos  e  que  não
possua outro imóvel, nos termos e no limite do valor que a lei
fixar”.

Os  dois  dispositivos  acrescidos  desoneram  o  contribuinte  com  menor
capacidade  financeira,  de  modo  a  permitir  que  aqueles  que  possuem  escassos
recursos não serem excessivamente tributados pelo Município. 

EMENDAS SUGERIDAS PELO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 

1ª sugestão – art. 33 da revisão da Lei Orgânica, com correspondência ao art. 31
da redação atual.

ARTIGO 33 DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA NO
ART. 31 DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art.  31  –  A  mesa  da  Câmara  poderá
encaminhar  pedidos  escritos  de
informações  aos  Secretários  municipais
ou  Diretores  equivalentes,  importando
crime  de  responsabilidade  a  recusa  e
não-atendimento no prazo de 30 (trinta)
dias,  bem  como  a  prestação  de
informação falsa.

Art.  33.  A  Mesa  da  Câmara,  mediante
aprovação  em  plenário, poderá
encaminhar  pedidos  escritos  de
informações aos Secretários Municipais ou
Diretores  equivalentes,  importando  crime
de  responsabilidade  a  recusa  e  não-
atendimento no prazo de 30 (trinta)  dias,
bem  como  a  prestação  de  informação
falsa.

2ª sugestão – art. 36 da revisão da Lei Orgânica, com correspondência ao art. 34
da redação atual.

ARTIGO 36 DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA NO
ART. 34 DA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art. 34º – Compete à Câmara Municipal,
com a sanção do prefeito,  dispor  sobre
todas  as  matérias  da  competência  do
município e, especialmente: 
(…)

Art. 36. Compete à Câmara Municipal, com
a sanção do Prefeito, dispor sobre todas as
matérias da competência do Município  e,
especialmente:
(…)
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XIV  –  autorizar  a  denominação  de
prédios,  vias  e  logradouros  públicos,
vedado o uso de nome próprio de pessoa
viva;
(…)
§ 2º Para os fins do inciso XIV, somente
após um ano do falecimento poderá ser
homenageada  pessoa  que  tenha
desempenhado  altas  funções  na  vida
administrativa do Município, do Estado ou
do País.

XIV  – autorizar a denominação de prédios,
vias e logradouros públicos, vedado o uso
de nome próprio de pessoa viva;
(…)
§ 2º Para os fins do inciso XIV, poderá ser
homenageada  pessoa  que  tenha
desempenhado  altas  funções  na  vida
administrativa do Município, do Estado ou
do País.

A redação antiga restringia as homenagens somente aos falecidos há mais de um
ano, não permitindo que tal  reconhecimento fosse feito a quem faleceu em menor
intervalo de tempo. 

3ª  sugestão  –  art.  47  da  revisão  da  Lei  Orgânica,  sem  correspondência  na
redação atual.

ARTIGO 47 DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, SEM CORRESPONDÊNCIA COM A
REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Sem correspondência

Art. 47. As Leis Complementares somente
serão  aprovadas  se  obtiverem  maioria
absoluta  dos  votos  dos  membros  da
Câmara Municipal, observados os demais
termos de votação das leis ordinárias.
Parágrafo  único.  Serão  Leis
Complementares,  dentre  outras  previstas
nesta Lei Orgânica:
I – Código Tributário do Município; 
II – Código de Obras;
III – Código de Saúde;
IV  –  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento
Integrado; 
IV – Código de Posturas;
V – Lei instituidora do regime jurídico único
dos servidores municipais; 
VI – Lei de criação de cargos, funções ou
empregos públicos.
VII – Lei de uso e ocupação do solo.
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4ª sugestão – art. 51, § 7º da revisão da Lei Orgânica, com correspondência no
art. 49 na redação atual.

ARTIGO 51, § 7º, DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA
NO ART. 49, § 7º NA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art. 49, § 7º 
(…)
A não promulgação da lei  no prazo de
(48) quarenta e oito horas pelo prefeito,
nos casos dos parágrafos 3º e 5º, criará
para  o  presidente  da  Câmara  a
obrigação de fazê-lo em igual prazo. 

Art. 51, § 7º
(…)
 Se a lei não for promulgada dentro de 48
(quarenta e oito) horas pelo Prefeito,  nos
casos  dos  §§  3º  e  5º,  o  Presidente  da
Câmara Municipal  a  promulgará em igual
prazo.

5ª sugestão – art. 75 da revisão da Lei Orgânica, com correspondência no art. 73
na redação atual.

ARTIGO 75, DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA NO
ART. 73 NA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art.  73  –  São  auxiliares  diretos  do
prefeito  os  secretários  municipais  ou
diretores equivalentes.  

Art.  75. São auxiliares diretos do Prefeito
os  Secretários  Municipais  ou  Diretores
equivalentes,  o  Procuradora-Geral,  e  o
Controlador-Geral,  cujos  cargos  são  em
comissão,  de livre nomeação e demissão
do Prefeito.

6ª  sugestão  –  art.  197  da  revisão  da  Lei  Orgânica,  sem  correspondência  na
redação atual.

Sugere-se acrescentar o seguinte inciso:
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“Art.  197.  São  tombados  para  o  fim  de  preservação  e
declarados monumentos naturais paisagísticos e históricos na
área do Município:
I – o Lajeado e a Cachoeira do Pica-Pau; 
II – a Igrejinha do Canga;
III – o Monumento ao Intendente Câmara;
IV – todas as nascentes d’água que abastecem o Município.
V – Mina de Ouro “Gaspar Soares
VI – Imagem de Nossa Senhora do Pilar”.

7ª sugestão – art. 229 da revisão da Lei Orgânica, com correspondência no art.
214 na redação atual.

ARTIGO 229 DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA NO
ART. 214 NA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

Art.  214  –  O município  não  poderá  dar
nomes  de  pessoas  vivas  a  bens  e
serviços  públicos  de  qualquer  natureza,
salvo  pronunciamento  da  Câmara
municipal. 
Parágrafo  único  –  Para  os  fins  deste
artigo,  somente  após  um  ano  de
falecimento,  poderá  ser  homenageada
qualquer  pessoa,  salvo  personalidades
marcantes, que tenham desempenhados
altas funções na vida administrativas do
município, do Estado ou do País. 

Art.  229.  O  Município  não  poderá  dar
nomes de pessoas vivas a bens e serviços
públicos  de  qualquer  natureza,  salvo
pronunciamento da Câmara Municipal.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo,
poderá  ser  homenageada  qualquer
pessoa.

A redação antiga restringia as homenagens somente aos falecidos a mais de um ano,
não permitindo que tal reconhecimento fosse feito a quem faleceu em menor intervalo
de tempo. 

8ª sugestão – art. 231 da revisão da Lei Orgânica, com correspondência no art.
218 na redação atual.

ARTIGO 231 DA REVISÃO DA LEI ORGÂNICA, COM CORRESPONDÊNCIA NO
ART. 214 NA REDAÇÃO ATUAL

REDAÇÃO ATUAL
REDAÇÃO PROPOSTA PELA REVISÃO

DA LEI ORGÂNICA

________________________________________________________________________________________________________
Rua Matias Cardoso, nº 11, - 6º andar – Santo Agostinho – CEP 30.170-050 – Belo Horizonte/MG        

17



Art.  218  –  São  considerados  feriados
municipais o dia 20 de janeiro, dedicado
aos festejos religiosos de S. Sebastião, o
dia  8  (oito)  de  dezembro  dedicado  aos
festejos  à  Nossa  Senhora  do  Pilar,
padroeira desta cidade.  

Art.  231.  São  considerados  feriados
municipais:  
I - dia 20 de janeiro, dedicado aos festejos
religiosos de São Sebastião;  
II  -  dia  8  de  dezembro,  dedicado  aos
festejos  de  Nossa  Senhora  do  Pilar,
padroeira da cidade;
III  –  dia  12  de  dezembro,  dia  do
aniversário  do  Município  de  Morro  do
Pilar;
IV  –  31  de  maio,  dia  dos  festejos
dedicados  à  Nossa  Senhora  do  Pilar,
padroeira da cidade;

EMENDAS SUGERIDAS PELOS VEREADORES

EMENDA SUGERIDA PELA VEREADORA GERALDINA

A) acréscimo de parágrafo no art. 41 da revisão, com correspondência no art. 39
na redação atual da Lei Orgânica.

Sugere-se o acréscimo do seguinte artigo:

“Art. 41 – Perderá o mandato o vereador:
(...)
§ 2º -  nos caos dos incisos I e II,  a perda do mandato será
declarada pela Câmara por voto aberto e por maioria absoluta,
mediante  provocação  da  Mesa  ou  de  partido  político
representado na Câmara, assegurada ampla defesa”.

Os incisos I e II do art. 41 versam sobre a falta de decoro parlamentar. 

EMENDA SUGERIDA PELO VEREADOR ADEMIR VIEIRA OLIVEIRA

A)  1ª  sugestão  –  acrescentar  inciso  ao  art.  68,  da  revisão  da  Lei  Orgânica
Municipal

Sugeriu-se acrescer ao art. 68 o seguinte inciso:

“Art. 68 
(…)
XXXVI  -  encaminhar  Projeto  de  Lei,  mediante  justificativa,
solicitando  autorização  da  Câmara  Municipal  para  demolir
construções públicas”.

EMENDAS  SUGERIDAS  PELO  VEREADOR  JAIDER  ANTÔNIO  CAMPOS
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A) 1ª sugestão – acrescentar a seguinte redação ao artigo 172, VII, da revisão da
Lei Orgânica Municipal

Foi sugerido o acréscimo do seguinte parágrafo ao art. 172 da revisão da Lei
Orgânica:

“Art. 172 - Cabe ao Município, obedecida a legislação federal e
estadual, definir a política municipal de turismo e as diretrizes e
ações, devendo:
(…)
VII  -  estimular  e  apoiar  a  produção  artesanal  local,  as
feiras, as exposições, eventos turísticos e programas de
orientação e divulgação de projetos municipais, bem como
elaborar o calendário de evento”.

B)  2ª  sugestão  –  acrescentar  parágrafo  único  ao  art.  172  da  revisão  da  Lei
Orgânica Municipal

Foi sugerido o acréscimo do seguinte inciso, ao art. 172 da revisão da Lei
Orgânica:

“Art. 172 - Cabe ao Município, obedecida a legislação federal e 
estadual, definir a política municipal de turismo e s diretrizes e 
ações, devendo:
(…)
Parágrafo  único  –  Declara  o  chapéu  de  palha
confeccionado  de  fibra  da  palha  do  coqueiro  indaiá
Patrimônio Artístico, Cultural e Histórico do Município de
Morro do Pilar”.

C)  3ª  sugestão  –  acrescentar  inciso  ao  art.  197  da  revisão  da  Lei  Orgânica
Municipal

A sugestão de emenda diz respeito ao acréscimo do seguinte inciso:

“Art.  197.  São  tombados  para  o  fim  de  preservação  e
declarados monumentos naturais paisagísticos e históricos na
área do Município:

(...)

V – Mina de Ouro “Gaspar Soares”.

EMENDAS SUGERIDAS PELA POPULAÇÃO EM GERAL

EMENDA SUGERIDA PELO EX- VEREADOR RONNY 
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1ª  sugestão  –  acrescenta  inciso  ao  art.  231  da  revisão  da  Lei  Orgânica  do
Município de Morro do Pilar, com correspondência no art. 218 da redação atual

É sugerido o acréscimo do seguinte inciso:

“Art. 231. São considerados feriados municipais:  
(...)
IV  –  31  de  maio,  dia  dos  festejos  dedicados  à  Nossa
Senhora do Pilar, padroeira da cidade”.

Como  se  pode  perceber,  essas  foram  as  sugestões  de  emendas
apresentadas pela Mesa da Câmara,  pelo Poder  Executivo e pelos Vereadores do
Município de Morro do Pilar. Decerto que outras emendas foram realizadas. Entretanto,
por se tratar apenas de correções linguísticas, não se mostra proficiente abordá-las
neste excerto.

Deste modo, requer seja dado prosseguimento às etapas descritas no art.
4º da Portaria nº 005, de 1º de julho de 2021, qual seja, o encaminhamento de todas as
emendas à Comissão de Vereadores.

Sendo  só  para  o  momento,  ao  ensejo,  renovo  protestos  de  apreço  e
distinta consideração, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Belo Horizonte – MG, 3 de agosto de 2021.

José Maria Peixoto de Miranda

OAB/MG  73.298

Excelentíssima Senhora 
Geraldina Aparecida Dias
Presidente da Câmara Municipal
Morro do Pilar/ MG
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