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DIREITO MUNICIPAL
PROF. DIEGO MENEZES

TEMA: (...) Município. Autonomia. Limites. Competência privativa 
e concorrente. Lei Orgânica Municipal. Natureza. Conteúdo. A Lei 
Orgânica e as Constituições federal e estadual. A Lei Orgânica e as leis 
municipais.

1. DOS MUNICÍPIOS. DA AUTONOMIA.

Com a CF/88, os Municípios assumiram a condição de entes federados plenos, 
sendo-lhes garantida a plena autonomia, através da tríplice capacidade: auto-organização, 
autogoverno e autoadministração (vide art. 18, caput, da CF):

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa 
do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição.

Importante ressaltar que a inclusão dos Municípios à condição de entes federados 
é criticada, por parte da doutrina (v.g., José Afonso da Silva), posto que:

a) Inexiste outra federação com a existência de três ordens jurídicas distintas 
(nacional, regional e local, correspondentes, respectivamente, à União, aos Estados/DF 
e Municípios), pelo que a CF/88 inaugurou o federalismo de terceiro grau, ou atípico ou 
tridimensional, diferentemente da forma usual de federação, com a existência de dois níveis 
de entidades políticas autônomas;

b) Não participam diretamente da vontade nacional (Senado Federal compõe-se 
de representantes dos Estados e DF – art. 46, caput, da CF); e

c) Caso almejem transgredir a indissolubilidade do vínculo federativo não esta-
rão passíveis de intervenção federal, apenas da estadual.

A despeito das posições contrárias, extrai-se do texto constitucional (arts. 1º e 18) 
a clara opção do legislador constituinte em considerar os Municípios como entes políticos, 
dotados de autonomia.  

  
A autonomia municipal é garantida pela capacidade de auto-organização, por 

meio da Lei Orgânica e demais leis municipais. O autogoverno emana da aptidão de eleição 
da chefia do Executivo e dos integrantes da Câmara Municipal. A autoadministração, a 
seu turno, decorre das competências constitucionalmente asseguradas administrativas, 
legislativas, tributárias, entre outras.
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  Vide questão:

(FCC/ALE-SE/2018) Relativamente aos Estados-membros e Municípios, no âmbito da 
federação brasileira, e - por não serem entidades federativas, os Municípios não gozam 
de capacidade de auto-organização e autolegislação, devendo assim ser regidos pela 
Constituição do Estado que integrarem. (incorreto, conforme visto acima)

2. DAS COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS.

2.1. Da Competência Legislativa.

As principais competências municipais estão elencadas no art. 30, da CF/88:

Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como 
aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar 
contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação 
estadual;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial;
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
programas de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

 
As competências previstas nos incisos I e II são cobradas em demasia por parte da 

FCC, em certames de Procuradorias, haja vista que as celeumas jurisprudenciais envolvendo 
os Municípios geralmente abarcam esses dois dispositivos. 

 
No que pertine ao sobredito inciso I, a expressão juridicamente indeterminada 

“assuntos de interesse local” contribui para a existência de divergências doutrinárias e 
jurisprudenciais, já que praticamente todos os interesses municipais possuem reflexos em 
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âmbito regional e/ou nacional. Assim, parte da doutrina traduz a expressão interesse local, 
como sendo um peculiar interesse, ou seja, a competência municipal estará aberta quando 
existir predomínio, singularidade, do interesse local, frente ao regional e ao nacional.

  
Ademais, quanto à competência prevista no inciso II, não se pode esquecer que 

trata-se de complementar. Suplementa-se a legislação federal e estadual, no que couber. 
  
Para a doutrina majoritária (v.g., Dirley Cunha Júnior), a competência municipal 

do inciso II é suplementar-complementar e não suplementar-supletiva. Para que legislem 
com base no inciso II, existe a necessidade de prévia norma federal e/ou estadual. Em caso 
de inexistência, não estará aberta essa via legislativa aos Municípios, com base, repita-se, 
no inciso II.

  
A competência suplementar-supletiva encontra-se positivada no § 3º, do art. 

24, da CF, pertencente aos Estados (inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 
exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades).

  
Vejamos os principais entendimentos jurisprudenciais (julgados retirados do site 

do Professor Márcio Cavalcante: https://www.buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/
listar/?categoria=1&subcategoria=4&assunto=29):

É formalmente inconstitucional lei municipal que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a conceder a exploração do Serviço de 
Radiodifusão Comunitária no âmbito do território do Município.  O 
art. 21, XII, “a”, da CF/88 estabelece que a competência para conceder 
autorização para tais serviços é da União. Além disso, o art. 22, IV da 
CF/88 confere à União a competência privativa para legislar sobre o 
tema “radiodifusão”. STF. Plenário. ADPF 235/TO, Rel. Min. Luiz Fux, 
julgado em 14/8/2019 (Info 947)

É constitucional lei municipal que estabelece que os supermercados 
e hipermercados do Município ficam obrigados a colocar à disposi-
ção dos consumidores pessoal suficiente no setor de caixas, de for-
ma que a espera na fila para o atendimento seja de, no máximo, 15 
minutos. Isso porque compete aos Municípios legislar sobre assun-
tos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo má-
ximo de espera de clientes em filas de estabelecimentos empresa-
riais. Vale ressaltar que essa lei municipal não obriga a contratação 
de pessoal, e sim sua colocação suficiente no setor de caixas para o 
atendimento aos consumidores. STF. 1ª Turma. ARE 809489 AgR/SP, 
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/5/2019 (Info 942)
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São inconstitucionais as leis que obrigam supermercados ou simila-
res à prestação de serviços de acondicionamento ou embalagem das 
compras, por violação ao princípio da livre iniciativa (art. 1º, IV e art. 
170 da CF/88). STF. Plenário. ADI 907/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 
red. p/ o ac. Min. Roberto Barroso, julgado em 1º/8/2017 (Info 871). 
STF. Plenário. RE 839950/RS, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/10/2018 
(repercussão geral) (Info 921)

É constitucional lei municipal que proíbe a conferência de mercado-
rias realizada na saída de estabelecimentos comerciais localizados 
na cidade. A Lei prevê que, após o cliente efetuar o pagamento nas 
caixas registradoras da empresa instaladas, não é possível nova con-
ferência na saída. Os Municípios detêm competência para legislar 
sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, da CF/88), ainda que, de 
modo reflexo, tratem de direito comercial ou do consumidor. STF. 2ª 
Turma. RE 1052719 AgR/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado 
em 25/9/2018 (Info 917)

A proibição ou restrição da atividade de transporte privado indivi-
dual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por 
violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. STF. 
Plenário. ADPF 449/DF, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1054110/SP, Rel. Min. 
Roberto Barroso, julgados em 8 e 9/5/2019 (repercussão geral) (Info 
939)

O Município tem competência para legislar sobre meio ambiente 
e controle da poluição, quando se tratar de interesse local. Ex: é 
constitucional lei municipal, regulamentada por decreto, que preveja 
a aplicação de multas para os proprietários de veículos automotores 
que emitem fumaça acima de padrões considerados aceitáveis. STF. 
Plenário.RE 194704/MG, rel. orig. Min. Carlos Velloso, red. p/ o ac. 
Min. Edson Fachin, julgado em 29/6/2017 (Info 870)

Não viola a Constituição Federal lei municipal, de iniciativa 
parlamentar, que veda a realização, em imóveis do Município, de 
eventos patrocinados por empresas produtoras, distribuidoras, 
importadoras ou representantes de bebidas alcoólicas ou de 
cigarros, com a utilização da respectiva propaganda. STF. 2ª Turma. 
RE 305470/SP, rel. orig. Min. Ellen Gracie, rel. p/ o ac. Min. Teori 
Zavascki, julgado em 18/10/2016 (Info 844)
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Os Municípios com mais de 20 mil habitantes e o Distrito 
Federal podem legislar sobre programas e projetos específicos 
de ordenamento do espaço urbano por meio de leis que 
sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano diretor. 
Isso significa que nem sempre que o Município for legislar sobre 
matéria urbanística, ele precisará fazê-lo por meio do Plano Diretor. 
O Plano Diretor é o instrumento legal que dita a atuação do Município 
ou do Distrito Federal quanto ao ordenamento urbano, traçando 
suas linhas gerais, porém a sua execução pode se dar mediante a 
expedição de outras lei e decretos, desde que guardem conformidade 
com o Plano Diretor. STF. Plenário. RE 607940/DF, Rel. Min. Teori 
Zavascki, julgado em 29/10/2015 (Info 805)

É INCONSTITUCIONAL a lei ESTADUAL que determina o fornecimento 
gratuito de água potável à população, por meio de caminhão-pipa, 
todas as vezes que haja a interrupção do fornecimento normal. Dois 
fundamentos principais foram apontados: 1) o Estado-membro não 
pode interferir na relação jurídica e contratual estabelecida entre o 
poder concedente local (Município) e a empresa concessionária, nem 
alterar, por lei estadual, as condições do contrato; 2) a competência 
para legislar sobre o serviço público de fornecimento de água é do 
MUNICÍPIO (interesse local). Logo, é inconstitucional lei estadual 
que verse sobre o tema. STF. Plenário. ADI 2340/SC, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, 6/3/2013 (Info 697)

Súmula vinculante 38-STF: É competente o município para fixar o 
horário de funcionamento de estabelecimento comercial.

Súmula Vinculante 49-STF: Ofende o princípio da livre concorrência 
lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comer-
ciais do mesmo ramo em determinada área.

Súmula 419-STF: Os municípios tem competência para regular o 
horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais ou 
federais válidas.

Súmula 19-STJ: A fixação do horário bancário, para atendimento ao 
público, é da competência da União. 

  
Dicas finais sobre competências legislativas municipais:
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Embora não possuam competência para fixação de horário de funcionamento 
das agências bancárias, as normas sobre conforto e segurança dos usuários dos serviços 
bancários são de competência municipal. São constitucionais, por exemplo, leis municipais 
que impõem a colocação de cadeiras, bebedouros, sanitários, câmeras de segurança, entre 
outros (info. 394, STF). Exemplo de questão:

(FCC/PGE-RN/2014) Determinada lei municipal, promulgada em 2008, estabeleceu 
ser obrigatória a presença física de vigilante uniformizado nos locais de atendimento 
bancário, inclusive postos de autoatendimento. Nessa hipótese, à luz da Constituição da 
República, a lei municipal em questão: 

e - é fruto de exercício regular da competência do Munícipio para legislar sobre assuntos 
de interesse local. (gabarito)

É constitucional lei municipal que estipule tempo máximo de espera em fila nos 
cartórios (info. 438, STF).

  
É inconstitucional lei municipal que proíba totalmente o uso de fogo com a 

finalidade de preparo do solo (info. 776, STF).
  
É constitucional lei municipal que atribua às guardas municipais o exercício do 

poder de polícia de trânsito, incluindo a imposição de sanções administrativas (info. 793, 
STF).

 
Não é tecnicamente correto afirmar que os Municípios possuem competência 

legislativa concorrente, posto que o artigo 24 da CF apenas trata da União, dos Estados e 
do Distrito Federal. A competência legislativa municipal é para assuntos de interesse local e 
suplementar.

2.2. Da Competência Administrativa.  
 
Além das atribuições materiais já destacadas acima, entre os incisos III a IX, do 

art. 30, da CF/88, o aluno deve ficar atento às disposições do art. 23, da CF, em que são dis-
postas as competências administrativas comuns a todos os entes, incluindo os Municípios:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios:
I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio público;
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência;
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 
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artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e 
os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de 
arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;
V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, 
à tecnologia, à pesquisa e à inovação; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 85, de 2015)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de 
suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento 
alimentar;
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria 
das condições habitacionais e de saneamento básico;
X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;
XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos 
de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus 
territórios;
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança 
do trânsito.
Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a 
cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional.

A FCC costuma cobrar a literalidade dos dispositivos acima elencados, bem como 
tentar gerar confusão na cabeça do candidato sobre a competência comum (administrativa), 
do mencionado art. 23, da CF, com a concorrente (legislativa), do art. 24. São classificações 
distintas. 

  
Veja os comentários das questões abaixo:
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(FCC/TCE-SP/2017) Ao dispor sobre a Organização Político-Administrativa do Estado, 
a Constituição Federal reservou determinadas competências materiais e legislativas 
à União, aos Estados Membros, ao Distrito Federal e aos Municípios. A respeito das 
competências, é correto afirmar:

d - é competência concorrente da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
legislar sobre serviço postal. (incorreto)

Comentário: item incorreto, primeiro por competir à União legislar sobre serviço postal 
(art. 22, V, da CF), segundo em razão de os Municípios não possuírem competência 
concorrente (art. 24, da CF).

(FCC/PGM-TERESINA/2010) A competência para legislar sobre educação e ensino é:

a - concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.
b - privativa da União.
c - privativa dos Estados e do Distrito Federal.
d - comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
e - privativa do Município.

Comentários: 

Item “a”: gabarito (art. 24, IX, da CF).

Item “b”: a competência privativa da União é para legislar sobre diretrizes e bases da 
educação nacional (art. 22, XXIV, da CF).

Item “c”: a competência privativa está relacionada com a União, no texto da CF (art. 22, 
caput, da CF).

Item “d”: a competência para legislar é privativa (art. 22, da CF) ou concorrente (art. 
24, da CF), enquanto a competência administrativa é que é exclusiva (art. 21, da CF) ou 
comum (art. 23, da CF). Quanto a competência para legislar, que é o caso da questão, a 
competência privativa é da União, ao passo em que a concorrente é da União, dos Estados 
e do DF, não estando contemplados os Municípios. Ou seja, os erros são mencionar 
que a competência para legislar é comum (seria concorrente) e, ainda que constasse 
a competência concorrente no item, estaria incorreto, por incluir os Municípios (que 
não possuem competência concorrente). Percebam, portanto, que a FCC sempre tenta 
causar certa celeuma na cabeça do candidato, envolvendo as competências comuns 
(administrativas) e concorrentes (legislativas). Fique ligado!

Item “e”: De acordo com a CF e doutrina, a competência privativa é da União.
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 3. DA LEI ORGÂNICA.

3.1. Da Teoria Geral.
  
 Estabelece o art. 29, da CF:

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, 
com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços 
dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos 
os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do 
respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

Dica para memorização dos requisitos: 

D Interstício mínimo: Dez dias

D Aprovação: Dois terços

D Votação: Dois turnos
  
Devemos prestar atenção que a Lei Orgânica necessita respeitar os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal (CF), bem como na respectiva Constituição Estadual 
(CE). Ilustrativamente:

Contudo, a autonomia político-administrativa dos municípios 
encontra limite no arcabouço constitucional vigente. Assim, não é 
menos verdade que a Constituição Federal e a Constituição Estadual, 
inclusive no tocante aos dispositivos que regem a administração 
federal e estadual, servem de balizamento intransponível para a 
legislação municipal. (...) (STF - RE: 632899 MG, Relator: Min. DIAS 
TOFFOLI, Data de Julgamento: 09/11/2012, Data de Publicação: DJe-
225 DIVULG 14/11/2012 PUBLIC 16/11/2012)

 Com base na necessidade de duplo respeito (CF e CE), a doutrina majoritária 
entende que a Lei Orgânica não é fruto do poder constituinte derivado decorrente, posto 
que:

a) A Lei Orgânica se condiciona ao disposto na CF e na CE; e
b) O poder decorrente deve retirar seu fundamento de validade e limites 

diretamente da CF, fruto do poder constituinte originário (eventual poder decorrente 
municipal estaria submisso não somente a CF, mas a CE).
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Em conclusão, a incompatibilidade entre uma lei municipal e a respectiva Lei 
Orgânica envolve controle de legalidade e não de constitucionalidade, já que esta não é um 
documento constitucional. Para ratificar, segue jurisprudência do STF:

Recurso Extraordinário. 2. Controle concentrado de 
constitucionalidade de lei municipal em face da Lei Orgânica do 
Município. Inexistência de previsão constitucional. 3. Recurso não 
conhecido. (STF - RE: 175087 SP, Relator: NÉRI DA SILVEIRA, Data de 
Julgamento: 19/03/2002, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 
17-05-2002 PP-00073 EMENT VOL-02069-02 PP-00287)

Todavia, temos que ter bastante cuidado com a Lei Orgânica do DF. Sabe-se que 
o DF possui competências híbridas, tanto estaduais, quanto municipais (art. 32, § 1º, da 
CF - Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos Estados e 
Municípios). Sendo assim, a Lei Orgânica do DF conterá matéria de índole estadual e, nesse 
caso, eventual incompatibilidade entre lei distrital e a Lei Orgânica do DF, derivada da 
competência legislativa estadual, envolverá controle de constitucionalidade. Ao contrário, 
as disposições da Lei Orgânica do DF, fruto da competência legislativa municipal, não 
podem servir de parâmetro para controle de constitucionalidade, sendo mero controle de 
legalidade, como visto acima.

Ademais, considerando que a competência do STF, em sede de controle 
concentrado de constitucionalidade, no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, 
restringe-se a normas federais e estaduais1, não caberá ADI contra lei do DF, quando editada 
com base na competência municipal:

Súmula 642 do STF: Não cabe ação direta de inconstitucionalidade 
de lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa 
municipal.

É certo que o Distrito Federal, por suas peculiaridades, possui 
tanto a competência reservada aos Estados quanto aos Municípios, 
nos termos do art. 32, § 1º, da  Constituição Federal, porém, a 
competência desta Corte só estará afastada no controle direto de 
constitucionalidade quando o objeto da ação for ato normativo 
editado pelo Distrito Federal, no exercício de competência que o 
texto constitucional reserve aos Municípios. (...) Nessa ótica, assento 
a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento desta 

1  Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de 
constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
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ação direta de inconstitucionalidade. (ADI 3.341, rel. min.  Ricardo 
Lewandowski, P, j. 29-5-2014, DJE 125 de 1º-7-2014.) (grifamos)

3.2. Da Lei Orgânica de Teresina.

3.2.1. Dicas Inaugurais.

Amigos, as bancas, atualmente, incluindo a FCC, têm dado especial atenção 
para a lei local, cobrando cada vez mais questões, por isso é fundamental que você não 
negligencie do estudo da lei local. 

  
Ao estudá-la antes mesmo da publicação do edital, você certamente sairá na 

frente dos demais concorrentes e conseguirá chegar na prova com um grau de memorização 
bem maior que os demais. Todavia, o estudo da lei local e da lei seca, em geral, exige repe-
tição, portanto você deverá constantemente estar revisando a legislação (recomendamos 
separar uma parte do seu dia e tempo de estudo para isso). Com a publicação do edital e a 
proximidade da prova, o estudo deverá ser intensificado.

  
Feitas as recomendações iniciais, após a compreensão da parte teórica envolvendo 

a meta de hoje, é necessário que tenhamos um primeiro contato com a Lei Orgânica de Tere-
sina.

  
Nesse primeiro momento (estudo pré-edital), separamos alguns dos principais 

artigos para que tenhamos uma boa noção da abrangência da LOM de Teresina.
  
O compilado abaixo não dispensa a leitura da íntegra da LOM, o que deverá ser 

realizado somente após a publicação do edital.
  
Durante outros materiais, outros dispositivos da LOM serão apresentados, 

também, em conjunto com os temas que serão tratados no respectivo dia, portanto não se 
preocupe. Ademais, existirão questões de lei local nos simulados.

3.2.2. Dos Dispositivos.

O art. 1º segue a linha do que estudamos anteriormente, de que o Município de 
Teresina possui autonomia e que a Lei Orgânica deve obediência às Constituições Federal e 
Estadual:

Art. 1º O Município de Teresina, sede da capital do Estado do Piauí, 
pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, 
administrativa e financeira, é organizado e regido pela Lei Orgânica, 
na forma da Constituição Federal e da Constituição Estadual.
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Art. 2º A soberania popular será exercida, nos termos da lei, mediante:

I - sufrágio universal 
para a escolha dos 
representantes polí-
ticos;

II - iniciativa popular 
no processo legisla-
tivo;

III - participação po-
pular nas decisões 
do Município;

IV - ação fiscalizado-
ra da administração 
pública.

Art. 3º O Município terá como símbolos = BHB

Bandeira Hino Brasão

Art. 4º O território do Município é aquele definido em lei estadual, 
conforme os preceitos da Constituição do Estado.
§ 1º A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade. 
§ 2º O território do Município poderá ser dividido em administrações 
regionais, criadas, organizadas e suprimidas por lei, observadas as 
disposições das Constituições Federal e Estadual e o disposto nesta 
Lei Orgânica.

Art. 6º O Município reger-se-á nas relações jurídicas e nas atividades político-
administrativas, pelos seguintes princípios:

a cidadania a dignidade da 
pessoa humana

os valores sociais do 
trabalho e da livre 

iniciativa

o pluralismo político

o respeito ao estado de 
direito

a moralidade e a 
transparência dos atos 

administrativos

a idoneidade dos agentes 
públicos

Art. 7º. São objetivos fundamentais do Município:

I - o desenvolvimento integral, potencializando seus recursos humanos e naturais;

II - a constituição de uma sociedade livre e justa;

III - a melhoria da qualidade de vida da população e a redução das desigualdades sociais;

IV - o estímulo ao espírito comunitário e ao exercício da cidadania;

V - a promoção do bem de todos, sem distinção de origem, raça, sexo, cor, idade ou 
quaisquer outras formas de discriminação;

VI - a preservação das condições ambientais adequadas à qualidade de vida e ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado.
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Art. 11. O Município atuará, em cooperação com a União e o Estado, 
visando coibir a exigência de atestado de esterilização e de teste de 
gravidez como condição para admissão ou permanência no trabalho.

DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA (Muito Importante!)

Art. 12. Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao 
seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-
lhe, privativamente, as seguintes atribuições:
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - fixar, fiscalizar e cobrar: 
a) tarifas, preços e taxas dos serviços públicos; 
b) tarifas dos serviços de táxi e mototáxi; 
c) horário de funcionamento dos estabelecimentos industriais, 
comerciais e de serviços; 
d) as datas de feriados municipais; 
e) os limites das zonas de silêncio e de trânsito em condições especiais 
bem como sinalizadas. 
III - dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias 
apreendidos em decorrência de transgressão da legislação municipal; 
IV - organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico dos seus 
servidores; 
V - estabelecer servidão administrativa necessária à realização de 
seus serviços; 
VI - prover o adequado ordenamento territorial de sua zona urbana e 
núcleos habitacionais rurais, mediante planejamento e controle do 
uso, parcelamento e ocupação do solo; 
VII - elaborar e executar o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; 
VIII - conceder licença para: 
a) localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos 
industriais, comerciais e de serviços; 
b) afixação de cartazes, letreiros, anúncios, faixas, emblemas e 
utilização de alto-falantes, para fins de publicidade e propaganda; 
c) exercício de comércio eventual ou ambulante; 
d) realização de jogos, espetáculos e divertimentos públicos, 
observadas as prescrições legais; 
e) prestação dos serviços de táxis e mototáxis. 
IX - fiscalizar, nos locais de venda, o peso, as medidas e as condições 
sanitárias dos gêneros alimentícios; 
X - executar obras de: 
a) abertura, pavimentação e conservação de vias; 
b) drenagem pluvial; 
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c) construção e conservação de parques, jardins, hortos florestais 
e estradas, bem como de sinalização e fiscalização do tráfego de 
veículos; 
d) edificação e conservação de prédios públicos municipais. 
XI - dispor sobre registro, vacinação e capturas de animais; 
XII - estabelecer e impor penalidade por infração de suas leis e 
regulamentos; 
XIII - cassar licença concedida pelo Município ao exercício de 
atividade ou ao funcionamento de estabelecimento que tornarem 
prejudiciais à saúde, à higiene, ao sossego, à segurança ou aos bons 
costumes, fazendo cessar a atividade ou determinar o fechamento 
do estabelecimento; 
XIV - organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao 
exercício de seu poder de polícia administrativa; 
XV - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como 
aplicar suas rendas e realizar operações de crédito; 
XVI - integrar consórcio com outros Municípios para solução de 
problemas comuns;
XVII - dispor sobre a organização da administração municipal direta 
e indireta, inclusive autárquica e fundacional; 
XVIII - dispor sobre administração, utilização e alienação de seus 
bens, assim como aquisição de novos bens e aceitação de legados e 
doação; 
XIX - dispor sobre a denominação, numeração e emplacamento de 
logradouros públicos; 
XX - elaborar as leis referentes ao plano plurianual, às diretrizes 
orçamentárias e ao orçamento anual; 
XXI - organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, entre outros, os seguintes serviços: 
a)  transporte coletivo urbano e intramunicipal; 
b)  abastecimento de água e esgotos sanitários; 
c)  mercados, feiras e matadouros locais; 
d)  cemitérios e serviços funerários; 
e)  iluminação pública; 
f)  limpeza pública, coleta domiciliar e destinação final do lixo. 
XXII – interditar edificações em ruína, em condições de insalubridade 
e as que apresentem as irregularidades previstas na legislação 
específica, bem como fazer demolir construções que ameacem a 
segurança individual ou coletiva; 
XXIII – criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação 
estadual; 
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XXIV – regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, 
especialmente no perímetro urbano, determinar o itinerário e os 
pontos de paradas dos transportes coletivos; 
XXV - prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, 
remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer 
natureza;
XXVI - assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições 
administrativas municipais, para defesa de direitos e esclarecimento 
de situações, estabelecendo os prazos de atendimento; 
XXVII – manter, com a cooperação técnica e financeira da União 
e do Estado, os programas de educação pré-escolar e de ensino 
fundamental; 
XXVIII - organizar os serviços de mototaxistas no Município. 
XXIX – constituir a Guarda Municipal destinada a proteção de 
seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. (Texto 
acrescentado pela Emenda à LOM nº 26/2016, publicada no DOM nº 
1.931, de 15/jul/2016)

DA COMPETÊNCIA COMUM

Art. 13. Ao Município compete, em comum com o Estado e a União:
I - zelar pela guarda das constituições, das leis, das instituições 
democráticas e pela conservação do patrimônio público; 
II - planejar seu desenvolvimento econômico e social, em articulação 
com as demais áreas do governo, quando for o caso; 
III - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 
IV - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, 
à tecnologia, à pesquisa e à inovação (Texto alterado pela Emenda à 
LOM nº 27/2016, publicada no DOM nº 1.993, de 19/dez/2016); 
V - proteger os documentos, as obras e os bens de valor histórico, 
artístico, cultural e turístico, os monumentos, as paisagens naturais 
notáveis e os sítios arqueológicos; 
VI - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de 
arte e dos outros bens de valor histórico, artístico ou cultural; 
VII - promover a recreação e o lazer; 
VIII - executar programas de alimentação escolar; 
IX - prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de 
pronto-socorro, por seus próprios serviços ou mediante convênio 
com instituição especializada; 
X - manter a fiscalização sanitária dos estabelecimentos hoteleiros e 
de vendas de produtos alimentícios bem como das habitações; 
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XI - promover a segurança pública e a defesa social no que compete ao 
município; (Texto alterado pela Emenda à LOM nº 26/2016, publicada 
no DOM nº 1.931, de 15/jul/2016) 
XII - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer 
de suas formas; 
XIII - preservar os parques, as florestas e a fauna; 
XIV - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 
recursos hídricos e minerais em seu território; 
XV - promover programas de construção de moradias e a melhoria de 
condições habitacionais e de saneamento básico; 
XVI - estimular a produção agropecuária e organizar o abastecimento 
alimentar; 
XVII – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, os programas de educação infantil e de ensino fundamental; 
XVIII - prestar serviços de atendimento à saúde da população; 
XIX - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência; 
XX - estabelecer e implementar política de educação para a segurança 
no trânsito.

DA COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR

Art. 14. Ao Município compete suplementar a legislação federal e a 
estadual no que couber e naquilo que disser respeito ao seu peculiar 
interesse, visando adaptá-las à realidade local.
Parágrafo único. O Município, ao exercer suas competências 
concorrentes2 e suplementares, procurará articular-se com os órgãos 
estaduais e federais competentes, quando for o caso, de modo a ser 
mantida a unidade de diretrizes e evitada a duplicação de esforços.

DOS PODERES MUNICIPAIS

Art. 16. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si

o Executivo o Legislativo

§ 1º É vedada aos Poderes Municipais a delegação recíproca de atribuições, salvo nos 
casos previstos nesta Lei Orgânica.

§ 2º O cidadão investido na função de um dos Poderes não poderá exercer a de outro 
simultaneamente.

2  Embora não seja tecnicamente correto mencionar que o Município possui competência concorrente, como 
visto acima, se eventualmente a literalidade do dispositivo for cobrada a assertiva deve ser assinalada, caso a questão 
faça remissão à LOM.
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Art. 18. A Câmara Municipal de Teresina é composta de 29 (vinte e 
nove) Vereadores, obedecido ao repasse constitucional, número que 
poderá ser alterado com observância ao critério da proporcionalidade 
em relação à população deste Município, nos termos do artigo 29, 
inciso IV, alínea “k”, da Constituição Federal de 1988.
§ 1º É expressamente vedada a alteração do número de vereadores 
para a mesma legislatura, independentemente de haver aumento da 
população, em obediência ao princípio da anterioridade.

Art. 23. (...).
§ 3º Os agentes políticos do Município, de que trata o § 4º do artigo 
393, da Constituição Federal de 1988, têm direito à percepção de 
décimo terceiro subsídio, respeitando-se a previsão orçamentária e 
os limites constitucionais com a folha de pagamento de pessoal.

Art. 41. No caso de vaga, licença ou investidura nos cargos de Minis-
tro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, Se-
cretário de Município, chefe de missão diplomática ou cultural tem-
porária, ou interventor municipal, far-se-á convocação do Suplente 
de Vereador pelo Presidente da Câmara Municipal. (Texto alterado 
pela Emenda à LOM nº 27/2016, publicada no DOM nº 1.993, de 19/
dez/2016)
(...)
§ 4º Ocorrendo vaga e não havendo Suplente, o Presidente da Câma-
ra Municipal comunicará o fato, dentro de 48 (quarenta e oito) horas 
ao Tribunal Regional Eleitoral e far-se-á a eleição se faltarem mais de 
15 (quinze) meses para o término do mandato.
Art. 42. A Câmara Municipal terá Comissões Permanentes e Espe-
ciais, constituídas na forma e com atribuições definidas no Regime 
Interno ou no ato de que resultar a sua criação.

Art. 43. As Comissões Especiais são:

Parlamentares de 
Inquérito

Solenes ou de 
Representação

Processantes de Estudo

§ 1° As Comissões Solenes ou de Representação serão constituídas por tempo determina-
do, através de ato do Presidente da Câmara Municipal.

3  CF. 39. (...) § 4º 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.
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§ 2° As Comissões de Estudo serão constituídas por tempo determinado e tratarão de 
matéria de natureza político-administrativa de interesse do Município.

Art. 44. As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de investigação 
próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno, 
serão criados pela Câmara Municipal, mediante requerimento de 1/3 (um terço) de 
seus membros, para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas 
conclusões, se for o caso, encaminhadas ao ministério público, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

Art. 45. Entidades representativas da comunidade poderão encaminhar, por escrito, ao 
Presidente da Câmara Municipal, sugestões acerca de proposições que se encontrem 
em estudos nas Comissões.

Parágrafo único. O Presidente da Câmara Municipal encaminhará as sugestões ao 
presidente da respectiva Comissão, a quem caberá deferir ou indeferir a implementação 
do opinativo nos seus trabalhos.

 
Art. 47. O Processo Legislativo4 Municipal compreende a elaboração de:

Emendas à 
LOM

Leis 
complementares

Leis ordinárias Decretos 
legislativos

Resoluções

4

Art. 48. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada, mediante proposta:

1/3 (um terço), no mínimo 
dos Vereadores;

Prefeito Municipal População, através da 
subscrição de 5% (cinco 
por cento) do eleitorado do 
Município

§ 1° A proposta de emenda e de reforma à Lei Orgânica do Município será votada em 
02 (Dois) turnos, com interstício de 10 (Dez) dias, e aprovada por 2/3 (Dois terços) dos 
membros da Câmara Municipal. (Não esqueça = DDD)

§ 2° A emenda à Lei Orgânica será promulgada pela Mesa da Câmara, com o respectivo 
número de ordem.

§ 3° A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência do Estado de Sítio, Estado de 
Defesa ou de Intervenção no Município.

4 Não existe previsão de Medida Provisória na Lei Orgânica de Teresina.
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Art. 49. São leis complementares, dentre outras:

Código Tributário 
Municipal

Código de Obras e 
Edificações

Código de 
Zoneamento, Uso 

e Parcelamento do 
Solo

Plano Diretor de 
Desenvolvimento 

Urbano

Código de Posturas Lei de Organização 
dos Servidores 

Públicos do 
Município

Lei de Organização 
Administrativa

Art. 50. A iniciativa das leis cabe

ao Vereador às Comissões 
permanentes da 

Câmara

ao Prefeito 
Municipal

aos Cidadãos

Art. 51. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, empregos ou funções públicas, aumento de vencimentos ou 
vantagens dos servidores do Poder Executivo;

II - o regime jurídico dos servidores do Município;

III - o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual;

IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração direta ou indireta.

Art. 53. A iniciativa popular de Projeto de Lei de interesse específico do Município, 
de suas administrações regionais ou de bairros dependerá de manifestação de, pelo 
menos, 5% (cinco por cento) do eleitorado interessado.

§ 1° Os projetos de lei de iniciativa popular serão apresentados à Câmara Municipal, 
satisfeitas as seguintes exigências:

a) assinatura do eleitor; b) número, sessão e zona 
eleitoral;

c) endereço do eleitor.

§ 2° Os projetos de lei de iniciativa popular poderão ser redigidos sem observância da 
técnica legislativa, bastando que definam a pretensão dos proponentes.

§ 3° O Presidente da Câmara Municipal, preenchidas as condições de admissibilidade 
prevista nesta lei, não poderá negar seguimentos ao projeto, devendo encaminhá-lo às 
comissões competentes.

§ 4° Na apresentação do projeto, os subscritores poderão indicar até 02 (dois) represen-
tantes que farão a defesa oral do projeto perante o Plenário, quando de sua discussão 
pelo prazo de 15 (quinze) minutos.
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Art. 54. Não será admitido aumento das despesas previstas nos 
projetos: 
I - de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvados, neste 
caso, os projetos de leis orçamentárias; 
II - sobre organização dos serviços administrativos da Câmara 
Municipal; 
III - de iniciativa popular.

Art. 55. É de competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa 
das leis que disponham sobre: 
I - autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, 
mediante anulação parcial ou total de dotação da Câmara Municipal;
II – fixação ou alteração da remuneração dos servidores da Câmara, 
na forma do art. 37, inciso X, da Constituição Federal; 
III - organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. 
Parágrafo único. Nos projetos de competência exclusiva da Mesa 
da Câmara Municipal, não será admitida emenda que aumente a 
despesa prevista, ressalvado o disposto na parte final do inciso 
II deste artigo, se assinada por 2/3 (dois terços), no mínimo, dos 
membros da Câmara Municipal.

Art. 56. Aprovado o Projeto de Lei, o Presidente da Câmara Municipal, 
no prazo de 10 (dez) dias úteis, enviará o texto ao Prefeito que, 
aquiescendo, sancioná-lo-á.
§ 1º Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o silêncio do Prefeito 
implicará sanção. (Texto alterado pela Emenda à LOM nº 26/2016, 
publicada no DOM nº 1.931, de 15/jul/2016)
§ 2° Se o Prefeito considerar o projeto em todo ou em parte 
inconstitucional, ilegal ou contrário a esta Lei Orgânica ou ao 
interesse do público, vetá-lo-á, total ou parcialmente, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará os 
motivos do veto, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao Presidente 
da Câmara Municipal.
§ 3° O veto parcial somente abrangerá o texto integral de artigo, 
parágrafo, inciso ou alínea.
§ 4° O veto será apreciado pela Câmara Municipal em sessão plenária, 
dentro de 30 (trinta) dias, a contar de seu recebimento, podendo ser 
rejeitado apenas pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores, em 
escrutínio aberto.
§ 5° Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo 
anterior, o veto será incluído na ordem do dia da sessão imediata, 
sobrestadas as demais proposições até sua votação final.
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§ 6° Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao Prefeito, para 
promulgação, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da 
data do seu recebimento.
§ 7° Se a Lei não for promulgada dentro de 48 (quarenta oito) horas 
pelo Prefeito, nos casos dos §§ 1° e 6°, o Presidente da Câmara 
Municipal a promulgá-lo-á e, se este não o fizer em igual prazo, 
caberá ao Vice-Presidente fazê-lo.

Art. 58. A resolução destina-se a regular matéria de natureza político-administrativa da 
Câmara Municipal, de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou veto 
do Prefeito Municipal.

Parágrafo único. As resoluções se dividirão em:

a) normativas, que deverão ser submetidas 
ao Plenário;

b) administrativas, que serão de 
competência exclusiva da Mesa Diretora.

Art. 59. O Decreto Legislativo destina-se a regular matéria de competência da Câmara 
Municipal que produza efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do Prefeito 
Municipal.

Art. 64. Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou vacância dos 
respectivos cargos, será chamado ao exercício do cargo de Prefeito:

o Presidente da Câmara Municipal.

Parágrafo único. O Presidente da Câmara recusando-se, por qualquer motivo, a assumir o 
cargo de prefeito, renunciará à sua função de dirigente do Legislativo, ensejando a eleição 
de outro membro para ocupar, como Presidente da Câmara, a Chefia do Poder Executivo.

Art. 65. Vagos os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição 
90 (noventa) dias depois de aberta a última vaga.
§ 1° Ocorrendo a vacância nos cargos no último ano de mandato, a 
eleição para ambos será feita pela Câmara Municipal, 30 (trinta) dias 
depois de aberta a última vaga, na forma da lei.

Art. 66. (...) Parágrafo único. O Prefeito será julgado pela prática de 
crime de responsabilidade perante o Tribunal de Justiça do Estado.

Art. 67. São infrações de natureza político-administrativa do Prefeito 
Municipal as previstas em lei federal.
Parágrafo único. O Prefeito será julgado pela prática de infrações 
político-administrativas perante a Câmara Municipal.

Art. 71. Compete privativamente ao Prefeito:
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I - exercer a direção superior da Administração Pública Municipal, 
auxiliado pelos Secretários Municipais, Presidentes ou Diretores de 
Autarquia, Empresa Pública e Fundações; 
II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta 
Lei Orgânica; 
III - sancionar, vetar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas 
pela Câmara Municipal e expedir decretos e regulamentos para sua 
fiel execução; 
IV - enviar à Câmara Municipal projeto de lei do Plano Plurianual, 
projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual 
do Município previstos nesta lei, nos termos do art. 165, § 9º, da 
Constituição Federal; (Texto alterado pela Emenda à LOM nº 27/2016, 
publicada no DOM nº 1.993, de 19/dez/2016)
V - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração 
municipal, na forma da lei; 
VI - representar o Município em juízo e fora dele; 
VII - remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal, por 
ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do 
Município e solicitando as providências que julgar necessárias; 
VIII - prestar anualmente à Câmara Municipal, dentro do prazo legal, 
as contas referentes ao exercício anterior; 
IX - prover e extinguir cargos, empregos e funções públicas 
municipais, na forma da lei; 
X - decretar desapropriação de bens, quando comprovada a utilidade 
pública, a necessidade e interesse social, nos termos da lei; 
XI - celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a 
realização de objetivos de interesses do Município; 
XII - prestar à Câmara Municipal, dentro de 15 (quinze) dias, as 
informações solicitadas, podendo o prazo ser prorrogado, a pedido, 
face à complexidade da matéria ou à dificuldade de obtenção dos 
dados solicitados; 
XIII - publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada 
bimestre, relatórios resumidos da execução orçamentária; 
XIV - entregar à Câmara Municipal, no prazo legal, os recursos 
correspondentes às suas dotações orçamentárias; 
XV - solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento 
de seus atos; 
XVI - decretar calamidade pública, quando ocorrerem fatos que a 
justifiquem; 
XVII - convocar extraordinariamente a Câmara, nos termos desta Lei 
Orgânica; 
XVIII - fixar as tarifas dos serviços públicos concedidos e permitidos, 
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bem como daqueles explorados pelo próprio Município, conforme 
critérios estabelecidos na legislação municipal; 
XIX - dar denominação a prédios próprios municipais, obedecida a 
legislação específica; 
XX - superintender a arrecadação dos tributos, tarifas e preços, bem 
como a guarda e aplicação da receita, autorizando as despesas e 
os pagamentos, dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos 
créditos autorizados pela Câmara Municipal; 
XXI - aplicar as multas previstas na legislação e nos contratos ou 
convênios, bem como relevá-las, quando impostas irregularmente; 
XXII - decidir sobre os requerimentos, reclamações ou representações 
que lhe forem dirigidas; 
XXIII - transferir, temporária ou definitivamente, a sede da Prefeitura; 
XXIV - nomear e exonerar Secretários Municipais, Presidentes ou 
Diretores de Empresa Pública, Autarquias e Fundações do Município; 
XXV - expedir decretos, portarias e outros atos administrativos; 
XXVI – permitir, conceder ou autorizar o uso de bens municipais, 
por prazo determinado, nos termos constantes no art. 20, caput, e 
incisos V e VII desta Lei Orgânica; (Texto alterado pela Emenda à LOM 
nº 19/2011, publicada no DOM nº 1.428, de 25/nov/2011) 
XXVII - permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por 
terceiros, na forma da lei; 
XXVIII - encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação 
e as prestações de contas exigidas em lei; 
XXIX - fazer publicar os atos oficiais; 
XXX - oficializar, obedecidas às normas urbanísticas aplicáveis, as 
vias e logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela 
Câmara Municipal; 
XXXI - aprovar projetos de edificação e loteamento, arruamento e 
zoneamento urbano ou para fins urbanos; 
XXXII - contrair empréstimos e realizar operações de crédito, 
mediante prévia autorização da Câmara Municipal; 
XXXIII - providenciar sobre a administração dos bens do Município e 
sua alienação, na forma da lei; 
XXXIV - organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos às 
terras do Município; 
XXXV - conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das 
respectivas verbas orçamentárias e do plano de distribuição, 
aprovados pela Câmara Municipal; 
XXXVI - estabelecer a divisão administrativa do Município, de acordo 
com a lei; 
XXXVII - adotar providências para a conservação e salvaguarda do 
patrimônio municipal; 
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XXXVIII - encaminhar à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas, até 
o 30o (trigésimo) dia de cada mês, balancete do mês anterior, com 
toda a documentação comprobatória da despesa da administração 
direta, empresas públicas, autarquias e fundações municipais; 
XXXIX - prover os serviços e obras da administração pública; 
XL - abrir créditos especiais e suplementares, após a respectiva 
autorização legislativa; 
XLI - comparecer à Câmara Municipal, por sua própria iniciativa, 
para prestar os esclarecimentos que julgar necessários sobre o 
andamento da administração municipal; 
XLII - determinar que sejam expedidas, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, certidões solicitadas à Prefeitura por qualquer 
interessado; (Texto alterado pela Emenda à LOM nº 27/2016, 
publicada no DOM nº 1.993, de 19/dez/2016) 
XLIII - praticar ato de interesse do Município que não esteja reservado 
à competência da Câmara Municipal; 
XLIV – indicar ao Presidente da Câmara Municipal, mediante ofício, 
Vereador para exercer a função de Líder do Governo junto ao Poder 
Legislativo. (Texto acrescentado pela Emenda à LOM nº 26/2016, 
publicada no DOM nº 1.931, de 15/jul/2016)
§ 1º O Prefeito Municipal poderá delegar as atribuições previstas nos 
incisos XI, XVIII, XXII e XLII, deste artigo. (Texto alterado pela Emenda 
à LOM nº 26/2016, publicada no DOM nº 1.931, de 15/jul/2016)
§ 2° O Prefeito Municipal poderá, a qualquer momento, segundo 
seu único critério, avocar a si a competência delegada, conforme 
parágrafo anterior.

Art. 72. São auxiliares diretos do Prefeito:

I – Secretários Municipais e Gestores equivalentes, na forma que dispuser a lei;

II - os Presidentes e Diretores de Empresa Pública, Autarquia e Fundações do Município;

III – Superintendentes Municipais.

Art. 76. A administração fazendária do Município e seus Auditores 
Fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição, 
precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da 
lei. (...)
§ 2º A administração municipal destinará, anualmente, nunca 
menos de um quarto da receita anual resultante de impostos, para 
a realização de atividades de administração tributária, excluídos os 
gastos com inativos e pensões, nos termos dos arts. 37, XXII, e 167, 
IV, da Constituição Federal.
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Art. 80. A investidura no cargo, emprego ou função pública dar-se-á 
na forma seguinte: 
I - a investidura em cargo ou emprego público municipal depende 
de aprovação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, 
ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em 
lei, de livre nomeação e exoneração; 
II - o prazo de validade do concurso público será de até 02 (dois anos), 
prorrogável, uma única vez, por igual período; 
III – a convocação, com prioridade sobre novos concursados, 
para assumir cargo ou emprego na carreira daquele aprovado em 
concurso público de provas ou de provas e títulos, durante o prazo 
improrrogável previsto no edital de convocação; 
§ 1° A não observância do disposto nos incisos I e II implicará a 
nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos 
da lei. 
§ 2° Os conselhos profissionais, o Sindicato dos Servidores Municipais, 
as associações e as entidades de classe das áreas específicas terão 
direito de fiscalização da realização dos concursos públicos, inclusive 
com acesso às provas corrigidas. 
§ 3° É vedada a exigência de limite máximo de idade para a 
participação em concurso público. 
§ 4° As inscrições para concurso público, para preenchimento de 
cargos e empregos na Administração Municipal, deverão estar 
abertas por, pelo menos, 15 (quinze) dias após a publicação do edital 
respectivo.

Art. 85. Lei Complementar estabelecerá o regime jurídico único dos 
servidores municipais da administração direta, das autarquias, das 
fundações e da Câmara Municipal e os seus respectivos planos de 
carreira, respeitados os princípios estabelecidos nesta Lei Orgânica. 
§ 1° A Lei Complementar referida no caput deste artigo far-se-á com 
os seguintes objetivos: 
I - institucionalização do sistema de mérito para a evolução funcional 
dentro da carreira; (Texto alterado pela Emenda à LOM nº 27/2016, 
publicada no DOM nº 1.993, de 19/dez/2016)
II - valorização e dignificação social e funcional do servidor público 
por profissionalização e aperfeiçoamento; 
III - remuneração adequada à complexidade e à responsabilidade 
das tarefas, ao nível de escolaridade exigido para seu desempenho 
compatível com o mercado de trabalho do Município para a função 
respectiva.
(...) 
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§ 3º O Executivo e o Legislativo ao proverem os cargos em comissão, 
sempre que possível, deverão assegurar que 50% (cinquenta por 
cento) sejam ocupados por servidores de carreira dos respectivos 
Poderes. (Redação dada pela Emenda a LOM Nº 30 de 2019)

Art. 88. Fica assegurado aos servidores públicos municipais salário-
família correspondente a 5% (cinco por cento) do salário-mínimo.

Art. 89. Fica assegurado ao servidor público municipal o pagamento 
antecipado de 50% (cinquenta por cento) do décimo-terceiro salário, 
quando do gozo das férias anuais remuneradas que ocorrerem a 
partir do mês de fevereiro de cada ano.

Art. 105. A formalização dos atos administrativos de competência do 
Prefeito far-se-á: 
I - mediante decreto, numerado em ordem cronológica, quando se 
tratar de: 
a) regulamentação da lei; 
b) criação ou extinção de gratificações, quando autorizadas em lei; 
c) aberturas de créditos especiais e suplementares, até o limite 
autorizado pela Lei Orçamentária; 
d) declaração de utilidade pública ou de interesse social para efeito 
de desapropriação ou de servidão administrativa; 
e) criação, alteração e extinção de órgãos da Prefeitura, quando 
autorizadas por lei; 
f) definição da competência dos órgãos e das atribuições dos 
servidores da Prefeitura, não privativas da lei; 
g) aprovação de regulamento e regimentos dos órgãos da 
administração direta; 
h) aprovação dos estatutos dos órgãos da administração 
descentralizada; 
i) fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo Municí-
pio e aprovação dos preços dos serviços concedidos ou autorizados; 
j) permissão para a exploração de serviços públicos e uso de bens 
municipais; 
l) aprovação de planos de trabalho dos órgãos da Administração 
direta; 
m) criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos 
administrados, não privativos de lei; 
n) medidas executórias do plano diretor; 
o) estabelecimento de normas de efeitos externos não privativos de 
leis; 
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II - mediante portaria, quando se tratar: 
a) provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito 
individual relativos aos servidores municipais; 
b) lotação e relotação nos quadros de pessoal; 
c) criação de comissões e designação de seus membros; 
d) instituição e dissolução de grupos de trabalho; 
e) autorização para contratação e dispensa de servidores por prazo 
determinado; 
f) abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de 
penalidades; 
g) outros atos que, por sua natureza ou finalidade, não sejam objeto 
de lei ou decreto. 
§ 1° Poderão ser delegados os atos constantes do item II deste artigo.
§ 2° Embora publicados, os Decretos sem número ou que não 
obedeçam à ordem cronológica serão nulos.

Art. 128. Os Conselhos Municipais, criados por lei específica, têm por finalidade auxiliar 
a Administração Municipal na fixação de diretrizes, no planejamento, na interpretação 
de normas administrativas e no julgamento de recursos, no âmbito de sua competência.

§ 1º A lei a que se refere o caput definirá suas atribuições, composição, funcionamento, 
forma de nomeação de seus titulares, suplentes e duração de seus mandatos.

§ 2º Os Conselhos Municipais possuem caráter deliberativo e composição paritária, 
garantida a presença de representantes de órgãos públicos municipais e de entidades 
classistas ou populares e, quando for o caso, de entidades públicas estaduais ou federais 
e de servidores do setor de atuação do Conselho.

§ 3º A participação nos Conselhos Municipais será sempre gratuita e constituirá serviço 
público relevante.

Art. 129. Aos Conselhos Municipais, sem prejuízo de outras atribuições previstas nesta 
Lei, cabe:

I - convocar audiências públicas;

II - elaborar o seu regimento interno;

III - encaminhar ao Chefe do Poder Executivo e ao Presidente da Câmara Municipal 
assuntos de interesse da comunidade;

IV- pronunciar-se sobre reclamações, representações e recursos de habitantes do 
Município, encaminhando-os ao poder competente;

V - prestar as informações que lhes forem solicitadas pelo Poder Público Municipal.
 



29

DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS E REGIÕES ADMINISTRATIVAS RURAIS

Art. 130. O Município, para fins administrativos, dividir-se-á:

I - dentro do perímetro urbano, em Administrações Regionais;

II - fora do perímetro urbano, em Regiões Administrativas Rurais.

§ 1° As Administrações Regionais serão criadas e organizadas por lei específica, pelo 
agrupamento de bairros contíguos, respeitando-lhes os limites. 

§ 2° As regiões Administrativas Rurais serão criadas e organizadas por lei específica, nas 
quais serão fixados os seus limites. 

Art. 131. São requisitos para a criação de Administrações Regionais ou de Regiões 
Administrativas Rurais:

I - população nunca inferior a 10% (dez por 
cento) dos habitantes da região urbana 
do Município, no caso das primeiras e dos 
habitantes da região rural, no caso das 
segundas;

II - consulta plebiscitária à população 
da área que constituirá a Administração 
Regional ou Região Administrativa Rural.

§ 1° Na fixação das divisas entre as Regiões Administrativas Rurais, serão observadas as 
seguintes normas:

I - dar-se-á preferência de delimitação às linhas naturais, facilmente identificáveis; 

II - inexistindo linhas naturais, utilizar-se-á a linha reta, cujos extremos, pontos naturais 
ou não, sejam facilmente identificáveis e tenham condições de fixidez; 

III – a não interrupção da continuidade territorial.

§ 2° A povoação escolhida pela população da área como sede da Região Administrativa 
Rural dar-lhe-á o nome e terá a categoria de vila.

§ 3° Os procedimentos deste artigo se aplicam ao desdobramento ou remembramento de 
Administrações Regionais ou Regiões Administrativas Rurais.

Art. 132. As Administrações Regionais e Regiões Administrativas Rurais serão dirigidas 
por Administradores Regionais.

Art. 133. O Administrador Regional terá a remuneração fixada pela legislação municipal.

Parágrafo único. Criada a Administração Regional, ficará o Prefeito Municipal autorizado a 
criar o respectivo cargo de Administrador.
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DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Art. 135. A Procuradoria Geral do Município é a instituição que representa, como 
advocacia geral, o Município, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos 
da lei complementar, o que dispuser sobre sua organização, seu funcionamento, e suas 
atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo.

Parágrafo único. A Procuradoria Geral do Município de Teresina tem por Chefe o Procurador 
Geral do Município, de livre nomeação do Prefeito Municipal, dentre advogados de 
notório saber jurídico e reputação ilibada, com, pelo menos, 05 (cinco) anos de prática 
forense.

Art. 136. Lei complementar disporá sobre a Procuradoria Geral do Município, 
disciplinando as competências e o funcionamento dos órgãos que a integram, bem 
como estabelecerá o regime jurídico dos integrantes da carreira de Procurador do 
Município, observados os princípios e regras contidos nesta Lei Orgânica.

Art. 137. O ingresso na Carreira de Procurador Municipal far-se-á mediante concurso 
público de provas e títulos, assegurado o acompanhamento da Ordem dos Advogados 
do Brasil.

DA FISCALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Art. 162. A fiscalização do Município é exercida pela Câmara Municipal, mediante 
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, na forma da 
lei.

§ 1° O controle externo é exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado que, de 
posse dos balancetes mensais e do balanço geral do Município, emitirá parecer prévio 
sobre as contas do recebimento do balanço geral.

§ 2° O parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado sobre as contas que o Prefeito 
Municipal deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de (2/3) dois 
terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 3° O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente 
opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas 
anuais do Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo incabível o julgamento ficto das 
contas por decurso de prazo.

§ 4° Rejeitadas as contas, serão estas, no prazo de 10 (dez) dias, obrigatoriamente 
remetidas ao Ministério Público, para os fins de direito.

DO CONTROLE INTERNO INTEGRADO

Art. 165. (...) § 1º Os titulares dos órgãos de controle interno dos Poderes Executivo e 
Legislativo do Município serão nomeados dentre os integrantes dos quadros efetivos ou 
permanentes, sendo regulamentado no âmbito de cada Poder.
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§ 2º A destituição do cargo de Controlador somente se dará através de processo 
administrativo em que apure falta grave aos deveres constitucionais e desrespeito à 
legislação vigente.

DISPOSIÇÕES GERAIS:

Art. 252. Os Conselhos Municipais deverão ser criados por lei 
específica. 

Art. 253. Resolução Normativa de iniciativa da Câmara Municipal 
de Teresina disporá sobre a criação e atribuições da Procuradoria 
da Câmara Municipal de Teresina, órgão de representação judicial e 
extrajudicial. 


