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Atendimento com qualidade (Público interno e externo) 
Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO 

 

A qualidade pode ser definida como a total satisfação do cliente, pois se este se sente satisfeito com o 

bem ou serviço adquirido classifica-o como sendo de qualidade, caso contrario fala-se em má qualidade 

ou a falta desta, que de acordo com Pillou (2004), pode ser dividida em: 

"A qualidade externa, correspondendo à satisfação dos clientes. Trata-se de fornecer um produto ou 

serviços conforme as expectativas dos clientes os fidelizar e assim melhorar a sua parte de mercado. Os 

beneficiários da qualidade externa são os clientes de uma empresa e os seus parceiros externos" Ao 

passo que "A qualidade interna, correspondendo à melhoria do funcionamento interno da empresa. O 

objeto da qualidade interna é implementar meios que permitem descrever o melhor possível a 

organização, localizar e limitar os disfuncionamentos. Os beneficiários da qualidade interna são a direção 

e o pessoal da empresa."Ou seja a satisfação do cliente externo é conseqüência do contentamento do 

cliente interno na realização do trabalho prestado dentro da organização ao qual o mesmo esta inserido. 

Funcionário satisfeito é funcionário motivado, motivação que conforme Fleury pode e estar relacionada a 

um impulso á uma ação. Ou ainda, Segundo Nakamura et al (2005),"A motivação pode ser definida como 

o conjunto de fatores que determina a conduta de um indivíduo." A liderança pode induzir os liderados a se 

motivarem, através de diversos tipos de estímulos. 

Segundo Candeloro (2009), "Quando falamos de liderança, uma coisa é certa: é preciso agir da maneira 

correta para inspirar, motivar e conseguir os melhores resultados da sua equipe." Este resultado é fruto de 

um constante aprimoramento das habilidades de líder. Já para Stoner (1999, p. 344) liderança é: "O 

processo de dirigir e influenciar as atividades relacionadas às tarefas dos membros de um grupo." 

Buscando uma melhoria no departamento de vendas da empresa, a mesma está selecionando um novo 

líder para que desta forma possa retomar o seu lugar no mercado de vendas. Partindo dessa premissa o 

novo contratado para o cargo em questão deverá possuir os requisitos a seguir: 

Elevado poder de persuasão e motivação, pois um líder auto motivado possui subsídios suficientes para 

motivar a sua equipe, não apenas usando do fator financeiro, pois estando o cliente interno satisfeito, essa 

satisfação será transmitida de forma indireta para o cliente externo.Ser imparcial com um alto senso de 

propósito, ao invés de apenas cobrar, este deverá tornar o ambiente de trabalho em um "segundo lar", um 

lugar agradável para trabalhar e bastante produtivo.Assumir os erros com responsabilidade, não usar do 

poder para acusar a equipe pelas perdas e erros e sim incluir-se aos culpados de forma empática.Criar 

estratégias para elevar o índice de vendas e satisfação por parte dos clientes externos.Elaborar um plano 

de metas e de treinamentos afim de que os clientes internos produzam com prazer aquilo que é pare 

principal de sua atividade profissional. 
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A troca de experiência é fundamental para o bom relacionamento ente o líder e seus liderados. 

Os clientes são classificados em dois grupos, o cliente interno e o cliente externo, mas afinal, qual é a 

diferença de um para o outro? 

 

Cliente Interno: são todos aqueles que fazem parte do nosso dia a dia dentro do ambiente de trabalho 

como o diretor da empresa, o gerente, a recepcionista dentre outros, ou seja, o cliente interno pode ser 

aquele ao qual prestamos serviços com produtos e mão de obra dentro da própria instituição. Por 

exemplo, a copeira que serve o cafezinho para o administrador ou o técnico de informática que faz a 

manutenção do computador do setor financeiro. 

 

Cliente Externo: são aqueles que mantêm a empresa financeiramente através das compras de produtos 

e da mão de obra oferecida pelo empreendedor, por exemplo, ao irmos ao supermercado fazer compras, 

nos tornamos um cliente externo, porque estamos comprando produtos que são oferecidos por aquela 

rede ou corporação.  

 

Todos os clientes são importantes dentro ou fora de uma corporação independentemente se ele é externo 

ou interno, por isso, cabe à empresa trata-lo da melhor forma possível e criar métodos de qualidade que 

faça com que o mesmo esteja por dentro das atividades empresariais, seja na compra de produtos ou 

prestações de serviços. 

 

 

Relações interpressoais e trabalho em equipe 
Este artigo tem autoria de Rosangella Bermanelly 
 

Relações Interpessoais 
Segundo Rocha (2010), “relacionar-se é dar e receber ao mesmo tempo, é abrir-se para o novo,é 
aceitar e fazer-se aceito, buscar ser entendido e entender o outro. A aceitação começa pela 
capacidade de escutar o outro, colocar-se no lugar dele e estar preparado para aceitar o outro em 
seu meio”. 

Comunicação 
 Lombardi (2010) diz que “comunicação é a troca de informações, ideias e sentimentos; processo 
que mantém os indivíduos em contato permanente,propiciando a interação” 

Barreiras da Comunicação 
Na Vida Pessoal: 

São problemas que interferem e dificultam a comunicação, chamados também de ruídos: 
- diferenças de percepção 
- diferenças de linguagem 
- reações emocionais 
- inconsistência na comunicação verbal e não verbal  
- desconfiança 

No Ambiente de Trabalho: 



 

MGL CONCURSOS Página 4 
 

– Preconceito  
– Grosseria 
– Teimosia  
- Sensibilidade exagerada 
 - Diferença de percepções 
-  Diferença de valores  
- Diferença de interesses  

SUPERANDO AS BARREIRAS DA COMUNICAÇÃO 
 A excelência na comunicação empresarial propicia: 
- informação e compreensão para que as pessoas possam conduzir suas tarefas; 
- atitudes que promovem motivação, cooperação e satisfação nos cargos. 

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPE 
Conceito de Equipe 

Segundo Pissurno (2008), equipe são duas ou mais pessoas trabalhando juntas para alcançar um 
objetivo.Mas não basta que elas tenham o mesmo objetivo. É necessário também que dependam 
umas das outras para que o objetivo seja alcançado. 

Comportamentos Nocivos às Equipes de Trabalho: 
- Autoritarismo e abuso de poder 
- Insegurança 
- Antagonismo entre os colaboradores 
- Relutância dos colaboradores 
- Devaneios e digressões 
- Menosprezo a ideias 
- Constante rejeição das atividades propostas 
- Aceitação absoluta de opiniões 
- Pressa em finalizar o trabalho/projeto 
- Não utilizar metodologia adequada (ferramentas) 

Buscando o consenso 
Implementar o que foi decidido é mais rápido e fácil do que nos casos em que as decisões vêm 
de cima para baixo. 
Trabalhar em equipe pode ser muito simples... Mas, também, muito complicado. Depende do 
ponto de vista e do esforço pessoal de cada um. 
Numa equipe deve haver sinergia, isso é, muito mais do que a soma dos esforços individuais 

 

Noções sobre Correspondência Comercial e Oficial 
Esse Artigo possui autoria de Leandra Langkammer 

 

 

1. Introdução 

Em 188, uma camponesa achou entre as ruínas da cidade de Amarna, no Egito, uma porção de 

pranchetas de barro com inscrições hieroglíficas. Os egiptólogos que estudaram as peças concluíram 

tratar-se de cartas e, através delas, verificaram que os antigos egípcios foram grandes cultores das 

comunicações por escrito. Sobretudo a partir da 19o dinastia, quando foi criado um serviço permanente de 

correios. 
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As cartas dessa época eram gravadas em baixo-relevo sobre ladrilhos de cerâmica e geralmente 

continham elaboradas fórmulas de cortesia à guisa ao prólogo. Assim, ao dirigir-se ao faraó, um príncipe 

vassalo escrevia: "Ao rei, meu senhor, meu deus, meu sol, sol do céu, eu me prosterno sete vezes e sete 

vezes na verdade, com o ventre e as costas". 

 

CAPÍTULO I 

Correspondência 

2.1 Conceito e Finalidade 

Correspondência diz respeito ao ato de comunicação por escrito entre duas ou mais pessoas. Supõe 

sempre um remetente, que é quem escreve uma determinada mensagem, dirigida a uma pessoa 

específica, e um destinatário, aquele que a recebe. A eficácia da correspondência depende basicamente 

de que o remetente saiba formular aquilo que deseja transmitir ao destinatário em linguagem clara. 

A correspondência não é mais só uma troca de comunicação por escrito, ela tornou-se um conjunto de 

normas que regem as comunicações escritas entre pessoas e entidades; estas auxiliam na confecção e no 

trâmite dos documentos. 

Para se redigir uma boa correspondência, é necessária objetividade na exposição do pensamento, é 

preciso buscar por clareza, coerência, concisão, nas palavras empregadas, e assim estabelecer uma 

melhor relação entre as idéias. 

"Se escrever cartas é um sinal de boa educação, escrever corretamente é prova de boa instrução e 

inteligência". (Jane S. Singer) 

Há vários tipos de correspondência, e cada uma possuí suas características, com suas normas e técnicas. 

O estilo e as técnicas aplicadas em correspondências se atualizaram, tornando-se muito mais complexas. 

O estilo depende dos conhecimentos dominados pelo redator, e este é aperfeiçoado pelas técnicas, que 

serão apresentadas ao longo do trabalho. 

Em suma, corresponder-se implica um ato de ir até outrem: seja para expor-lhe problemas, alegrias, seja 

para fazer-lhe pedidos, convencer, dar-lhe boas ou más notícias. Da habilidade social do remetente virá 

seu sucesso com o destinatário. Será preciso conhecer os códigos de comportamento deste para que a 

mensagem surta efeito. 

2.2 Tipos de Correspondência 

Quando se fala de correspondência, pensa-se logo em uma simples carta, em mensagem escrita para 

trata-se de assuntos íntimos entre pessoas cujas relações são bastante estreitas. Contudo a carta hoje 

tornou outros rumos, não perdendo suas características especiais. A correspondência tomou rumos 

diferentes, em diversas áreas. Pode ser utilizada no estabelecimento de contatos utilitários, como os de 

um industrial e seus compradores, ou os que dizem respeito à comunicação comercial, bancária, judicial e 

de tantas instituições sociais. Usualmente, divide-se a correspondência em: 
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a) Particular: quando é trocada entre pessoas mais ou menos íntimas, sobre assuntos da vida privada, 

tais como notícias do quotidiano, da família, de viagens, agradecimentos, convites, pêsames. A espécie 

mais particular de todas é a chamada carta de amor, onde se expressam as nuanças do sentimento mais 

humano de todos. 

b) Comercial: que inclui toda espécie de cartas e documentos ligados a transações comerciais, industriais 

e também financeiras, tais como assuntos bancários, investimentos, empréstimos, câmbios, etc. 

c) Oficial: quando provém de instituições do serviço público, tanto civis como militares, ou a elas se dirige. 

Abrange atos dos poderes legislativo, executivo e judiciário, requerimento dos cidadãos, avisos à 

população, etc. 

Por vezes, é difícil distingui o tipo de determinadas cartas, quando seu assunto concerne a duas esferas 

sociais diversas, como uma carta de um cidadão, solicitando um favor comercial a um amigo pertencente a 

essa área de atividades. A distinção recomendável é utilizar nas cartas particulares uma linguagem mais 

espontânea, mais rica em calor humano (salvo em comunicados impressos, tais como convites, 

participações, que serão lidos não só pelos interessados, mas por outras pessoas fora do círculo de 

amizade do remetente), deixando para as cartas comerciais o estilo utilitário, direto, sem apelar para 

aspectos afetivos, e para cartas ou documentos oficiais reservar uma formulação impessoal, mais 

distanciada e formal, que veicule a mensagem de forma clara, mas sem pessoalizá-la. Dessa forma, um 

pedido a um governador de Estado, por exemplo, sempre se fará mencionando-se o cargo e não 

familiarmente o "prezado fulano". 

  
REMETENTE DESTINATÁRIO 

Correspondência 

Particular 
(Eu)/meu Tu ou Você (mais íntimo)/ teu 

ou seu 

Senhor (menos íntimo)/seu 

Correspondência 

Comercial 
Nós/nosso 

Esta 

empresa/seu 

V.Sª. ou V.Sªs./seu(s) 

Essa empresa/seu 

Correspondência 

Oficial 
(Nós)/nosso 

Este órgão/seu 

V.Sª. ou V.Sªs./seu(s) 

V.Exª. ou V.Exªs./seu(s) 

3. Atos Oficiais 

Os atos oficiais são entendidos como atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a conduta 

dos cidadãos, ou regulam o funcionamento dos órgãos públicos, o que só é alcançado se em sua 
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elaboração for empregada a linguagem adequada. O mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja 

finalidade precípua é a de informar com clareza e objetividade. A necessidade de empregar determinado 

nível de linguagem nos atos e expedientes oficiais decorre, de um lado, do próprio caráter público desses 

atos e comunicações; de outro, de sua finalidade. 

As comunicações que partem dos órgãos públicos federais devem ser compreendidas por todo e qualquer 

cidadão brasileiro. Para atingir esse objetivo, há que evitar o uso de uma linguagem restrita a 

determinados grupos. Não há dúvida que um texto marcado por expressões de circulação restrita, como a 

gíria, os regionalismos vocabulares ou o jargão técnico, tem sua compreensão dificultada. 

A língua escrita, como a falada, compreende diferentes níveis, de acordo com o uso que dela se faça. O 

mesmo ocorre com os textos oficiais: por seu caráter impessoal, por sua finalidade de informar com o 

máximo de clareza e concisão, eles requerem o uso do padrão culto da língua. Há consenso de que o 

padrão culto é aquele em que: 

 Observam-se as regras da gramática formal; 

 Emprega-se um vocabulário comum ao conjunto dos usuários do idioma. 

É importante ressaltar que a obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial decorre do fato de 

que ele está acima das diferenças lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos modismos 

vocabulares, das idiossincrasias lingüísticas, permitindo, por essa razão, que se atinja a pretendida 

compreensão por todos os cidadãos. 

Lembrar-se que o padrão culto nada tem contra a simplicidade de expressão, desde que não seja 

confundida com pobreza de expressão. De nenhuma forma o uso do padrão culto implica emprego de 

linguagem rebuscada, nem dos contorcionismos sintáticos e figuras de linguagem própria da língua 

literária. 

Pode-se concluir, então, que não existe propriamente um "padrão oficial de linguagem"; o que há é o uso 

do padrão culto nos atos e comunicações oficiais. É claro que haverá preferência pelo uso de 

determinadas expressões, ou será obedecida certa tradição no emprego das formas sintáticas, mas isso 

não implica, necessariamente, que se consagre a utilização de uma forma de linguagem burocrática. O 

jargão burocrático, como todo jargão, deve ser evitado, pois terá sempre sua compreensão limitada. 

 

CAPITULO II 

4. Pronomes 

4.1 Introdução 

Pronome é a classe de palavras categorimáticas que reúne unidades em número limitado e que se refere 

a um significado léxico pela situação ou por outras palavras do contexto, em resumo os pronomes são 

classes que inclui palavras como ela, eles e algo. 

Os pronomes são reconhecidos como uma parte do discurso distinta das demais desde épocas antigas. 

Essencialmente, um pronome é uma única palavra (ou raramente uma forma mais longa), com pouco ou 

nenhum sentido próprio, que funciona como um sintagma nominal completo. 
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4.2 Pronomes de Tratamento 

4.2.1 Breve Historia dos Pronomes de Tratamento 

O uso de pronomes e locuções pronominais de tratamento tem larga tradição na língua portuguesa. De 

acordo com Said Ali, após serem incorporados ao português os pronomes latinostu e vos, "como 

tratamento direto da pessoa ou pessoas a quem se dirigia à palavra", passou-se a empregar, como 

expediente lingüístico de distinção e de respeito, a segunda pessoa do plural no tratamento de pessoas de 

hierarquia superior. Prossegue o autor: 

"Outro modo de tratamento indireto consistiu em fingir que se dirigia a palavra a um atributo ou qualidade 

eminente da pessoa de categoria superior, e não a ela própria. Assim aproximavam-se os vassalos de seu 

rei com o tratamento de vossa mercê, vossa senhoria (...); assim usou-se o tratamento ducal de vossa 

excelência e adotaram-se na hierarquia eclesiástica vossa reverência, vossa paternidade, vossa 

eminência, vossa santidade." 

A partir do final do século XVI, esse modo de tratamento indireto já estava em voga também para os 

ocupantes de certos cargos públicos. Vossa mercê evoluiu para vosmecê, e depois para o coloquial você. 

E o pronome vós, com o tempo, caiu em desuso. É dessa tradição que provém o atual emprego de 

pronomes de tratamento indireto como forma de dirigirmo-nos às autoridades civis, militares e 

eclesiásticas. 

4.2.2. Concordância com os Pronomes de Tratamento 

 Os pronomes de tratamento (ou de segunda pessoa indireta) apresentam certas peculiaridades quanto à 

concordância verbal, nominal e pronominal. Embora se refiram à segunda pessoa gramatical (à pessoa 

com quem se fala, ou a quem se dirige à comunicação), levam a concordância para a terceira pessoa. É 

que o verbo concorda com o substantivo que integra a locução como seu núcleo sintático: 

"Vossa Senhoria nomeará o substituto"; "Vossa Excelência conhece o assunto". 

Da mesma forma, os pronomes possessivos referidos a pronomes de tratamento são sempre os da 

terceira pessoa: "Vossa Senhoria nomeará seu substituto" (e não "Vossa... vosso..."). 

Já quanto aos adjetivos referidos a esses pronomes, o gênero gramatical deve coincidir com o sexo da 

pessoa a que se refere, e não com o substantivo que compõe a locução. Assim, se nosso interlocutor for 

homem, o correto é "Vossa Excelência está atarefado", "Vossa Senhoria deve estar satisfeito"; se for 

mulher, "Vossa Excelência está atarefada", "Vossa Senhoria deve estar satisfeita". 

4.2.3 Emprego dos Pronomes de Tratamento 

AUTORIDADES DE ESTADO 

 

Civis 

Tratamento Abreviatura Cargo Vocativo 

Vossa 

Excelência 

V. Ex.a ou 

Exa. (É 

própria) 

Presidente da República, 

Vice-presidente da 

Republica, Senadores da 

República, Ministro de 

Estado, Governadores e 

Vice-Governadores de 

Estado e do Distrito 

Excelentíssimo 

Senhor 

Presidente (ou 

Vice-

presidente) da 

Republica, 

Excelentíssimo 
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Federal, Oficiais-Generais 

das Forças Armadas, 

Embaixadores, 

Secretários-Executivos de 

Ministérios e demais 

ocupantes de cargos de 

natureza especial, 

Deputados Federais e 

Estaduais, Prefeitos, 

Vereadores, Cônsules, 

Chefes das Casas Civis e 

Casas Militares, 

Consultor Geral da 

República. 

Senhor. 

Vossa 

Magnificência 

V. M. 
Reitores de Universidade 

e Vice-Reitor de 

Universidade. 

Magnífico 

Reitor (ou Vice-

Reitor), 

Excelentíssimo, 

Senhor Reitor. 

Vossa 

Senhoria 

V. S.ª 
Diretores de Autarquias 

Federais, Estaduais e 

Municipais, Funcionários 

graduados, Organizações 

comerciais e industriais. 

Ilustríssimo 

Senhor, 

Prezado 

Senhor, 

Senhor. 

  

Judiciárias 

Tratamento Abreviatura Cargo Vocativo 

Vossa 

Excelência 

V. Ex.a 
Desembargador da Justiça, 

curador, promotor, Ministros 

dos Tribunais Superiores, 

Membros de Tribunais, 

Juizes, Auditores da Justiça 

Militar. 

Excelentíssimo 

Senhor, 

Meritíssimo 

Senhor, 

Digníssimo. 

Vossa 

Excelência 

V. Ex.a Juízes de Direito Excelentíssimo 

Senhor, 
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MM. 

DD. 

Meritíssimo 

Senhor,... 

 

 

 

Princípios Administração Pública 
CAPÍTULO VII 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Seção I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 
1998) 

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei; (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma 
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 
exoneração; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 
período; 

IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso 
público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para 
assumir cargo ou emprego, na carreira; 

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e 
os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento;  (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 

VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de 
deficiência e definirá os critérios de sua admissão; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc19.htm#art3
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IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público; 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente 
poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, 
assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;   (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998)  (Regulamento) 

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes 
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, 
incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, 
em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o 
subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do 
Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o 
subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco 
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no 
âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e 
aos Defensores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003) 

XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser 
superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 
remuneração de pessoal do serviço público;   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem 
acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 19, de 1998) 

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, 
ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, 
I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver 
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

a) a de dois cargos de professor; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 
regulamentadas; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 2001) 

XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou 
indiretamente, pelo poder público;   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 
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XVIII - a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de 
competência e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei; 

XIX – somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de empresa 
pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, 
definir as áreas de sua atuação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

XX - depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades 
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada; 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os 
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas 
da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. (Regulamento) 

XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, 
terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive 
com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. (Incluído pela 
Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter 
caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

§ 2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da 
autoridade responsável, nos termos da lei. 

§ 3º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção 
de serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos 
serviços; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

II - o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII;  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou 
função na administração pública. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 4º - Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda 
da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas 
em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. 

§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor 
ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. 
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§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito 
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

§ 7º A lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da 
administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998) 

§ 8º A autonomia gerencial, orçamentária e financeira dos órgãos e entidades da administração direta 
e indireta poderá ser ampliada mediante contrato, a ser firmado entre seus administradores e o poder 
público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo à lei 
dispor sobre: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

I - o prazo de duração do contrato; 

II - os controles e critérios de avaliação de desempenho, direitos, obrigações e responsabilidade dos 
dirigentes; 

III - a remuneração do pessoal." 

§ 9º O disposto no inciso XI aplica-se às empresas públicas e às sociedades de economia mista, e 
suas subsidiárias, que receberem recursos da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios 
para pagamento de despesas de pessoal ou de custeio em geral. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
19, de 1998) 

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos 
arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos 
acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei 
de livre nomeação e exoneração.  (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998) 

§ 11. Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do caput 
deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
47, de 2005) 

 § 12. Para os fins do disposto no inciso XI do caput deste artigo, fica facultado aos Estados e ao 
Distrito Federal fixar, em seu âmbito, mediante emenda às respectivas Constituições e Lei Orgânica, como 
limite único, o subsídio mensal dos Desembargadores do respectivo Tribunal de Justiça, limitado a 
noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal dos Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais e 
Distritais e dos Vereadores. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 47, de 2005) 

Noções de licitações 

Seção I 
Dos Princípios 

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a 
obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
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Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os 
fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

Art. 2o  As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e 
locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas 
de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei. 

Parágrafo único.  Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou 
entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação 
de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. 

Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a 
seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.     (Redação 
dada pela Lei nº 12.349, de 2010)      (Regulamento)      (Regulamento)       (Regulamento) 

§ 1o  É vedado aos agentes públicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades 
cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do 
contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro 
de 1991; (Redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010) 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou 
qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade 
e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado 
o disposto no parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

§ 2o  Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, 
sucessivamente, aos bens e serviços: 

        I - (Revogado pela Lei nº 12.349, de 2010) 

        II - produzidos no País; 

III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País. (Incluído pela Lei nº 11.196, de 2005) 

§ 3o  A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

§ 4º (Vetado). (Incluído pela Lei nº 8.883, de 1994) 
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        § 5o  Nos processos de licitação previstos no caput, poderá ser estabelecido margem de preferência 
para produtos manufaturados e para serviços nacionais que atendam a normas técnicas 
brasileiras. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

§ 6o  A margem de preferência de que trata o § 5o será estabelecida com base em estudos revistos 
periodicamente, em prazo não superior a 5 (cinco) anos, que levem em consideração: (Incluído pela Lei nº 
12.349, de 2010)    (Vide Decreto nº 7.546, de 2011)       (Vide Decreto nº 7.709, de 2012)       (Vide 
Decreto nº 7.713, de 2012)        (Vide Decreto nº 7.756, de 2012) 

I - geração de emprego e renda; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

II - efeito na arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais;  (Incluído pela Lei nº 12.349, 
de 2010) 

III - desenvolvimento e inovação tecnológica realizados no País; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 
2010) 

IV - custo adicional dos produtos e serviços; e (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

V - em suas revisões, análise retrospectiva de resultados.  (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

§ 7o  Para os produtos manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e 
inovação tecnológica realizados no País, poderá ser estabelecido margem de preferência adicional àquela 
prevista no § 5o. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)    (Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 

§ 8o  As margens de preferência por produto, serviço, grupo de produtos ou grupo de serviços, a que 
se referem os §§ 5o e 7o, serão definidas pelo Poder Executivo federal, não podendo a soma delas 
ultrapassar o montante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o preço dos produtos manufaturados e 
serviços estrangeiros. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)    (Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 

§ 9o  As disposições contidas nos §§ 5o e 7o deste artigo não se aplicam aos bens e aos serviços cuja 
capacidade de produção ou prestação no País seja inferior: (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)    (Vide 
Decreto nº 7.546, de 2011) 

I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

II - ao quantitativo fixado com fundamento no § 7o do art. 23 desta Lei, quando for o caso. (Incluído 
pela Lei nº 12.349, de 2010) 

§ 10.  A margem de preferência a que se refere o § 5o poderá ser estendida, total ou parcialmente, 
aos bens e serviços originários dos Estados Partes do Mercado Comum do Sul - Mercosul. (Incluído pela 
Lei nº 12.349, de 2010)    (Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 

§ 11.  Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia 
justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade 
integrante da administração pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, 
medidas de compensação comercial, industrial, tecnológica ou acesso a condições vantajosas de 
financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal. (Incluído 
pela Lei nº 12.349, de 2010)    (Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7546.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7546.htm
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§ 12.  Nas contratações destinadas à implantação, manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas 
de tecnologia de informação e comunicação, considerados estratégicos em ato do Poder Executivo 
federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos 
de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei no 10.176, de 11 de janeiro de 
2001. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010)    (Vide Decreto nº 7.546, de 2011) 

§ 13.  Será divulgada na internet, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em 
decorrência do disposto nos §§ 5o, 7o, 10, 11 e 12 deste artigo, com indicação do volume de recursos 
destinados a cada uma delas. (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

§ 14.  As preferências definidas neste artigo e nas demais normas de licitação e contratos devem 
privilegiar o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na 
forma da lei.        (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) 

§ 15.  As preferências dispostas neste artigo prevalecem sobre as demais preferências previstas na 
legislação quando estas forem aplicadas sobre produtos ou serviços estrangeiros.        (Incluído pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 

Art. 4o Todos quantos participem de licitação promovida pelos órgãos ou entidades a que se refere o 
art. 1º têm direito público subjetivo à fiel observância do pertinente procedimento estabelecido nesta lei, 
podendo qualquer cidadão acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a 
perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. 

Parágrafo único. O procedimento licitatório previsto nesta lei caracteriza ato administrativo formal, seja 
ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública. 

Art. 5o  Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a 
moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da 
Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de 
obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem 
cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse 
público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. 

§ 1o  Os créditos a que se refere este artigo terão seus valores corrigidos por critérios previstos no ato 
convocatório e que lhes preservem o valor. 

§ 2o  A correção de que trata o parágrafo anterior cujo pagamento será feito junto com o principal, 
correrá à conta das mesmas dotações orçamentárias que atenderam aos créditos a que se 
referem. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

§ 3o  Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não 
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuízo do que dispõe seu parágrafo único,  
deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da apresentação da fatura.  (Incluído 
pela Lei nº 9.648, de 1998) 

Art. 5o-A.  As normas de licitações e contratos devem privilegiar o tratamento diferenciado e 
favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte na forma da lei.        (Incluído pela Lei 
Complementar nº 147, de 2014) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Decreto/D7546.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9648cons.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art10
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp147.htm#art10
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Seção II 
Das Definições 

Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - Obra - toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução 
direta ou indireta; 

II - Serviço - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, 
tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, 
manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais; 

III - Compra - toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 
parceladamente; 

IV - Alienação - toda transferência de domínio de bens a terceiros; 

V - Obras, serviços e compras de grande vulto - aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 (vinte 
e cinco) vezes o limite estabelecido na alínea "c" do inciso I do art. 23 desta Lei; 

VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por 
empresas em licitações e contratos; 

VII - Execução direta - a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios; 

VIII - Execução indireta - a que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos 
seguintes regimes: (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

a) empreitada por preço global - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo 
e total; 

b) empreitada por preço unitário - quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço 
certo de unidades determinadas; 

c) (Vetado). (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

d) tarefa - quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço certo, com ou sem 
fornecimento de materiais; 

e) empreitada integral - quando se contrata um empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo todas as etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira 
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condições de entrada em operação, 
atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e 
operacional e com as características adequadas às finalidades para que foi contratada; 

IX - Projeto Básico - conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão 
adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, 
elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
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do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes 
elementos: 

a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos 
os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de 
realização das obras e montagem; 

c) identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, 
bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem 
frustrar o caráter competitivo para a sua execução; 

d) informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações 
provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua 
execução; 

e) subsídios para montagem do plano de licitação e gestão da obra, compreendendo a sua 
programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada 
caso; 

f) orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e 
fornecimentos propriamente avaliados; 

X - Projeto Executivo - o conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da 
obra, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 

XI - Administração Pública - a administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de direito privado 
sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas; 

XII - Administração - órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública 
opera e atua concretamente; 

XIII - Imprensa Oficial - veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União o 
Diário Oficial da União, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas 
respectivas leis; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

XIV - Contratante - é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual; 

XV - Contratado - a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a Administração Pública; 

XVI - Comissão - comissão, permanente ou especial, criada pela Administração com a função de 
receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao 
cadastramento de licitantes. 

       XVII - produtos manufaturados nacionais - produtos manufaturados, produzidos no território nacional 
de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder 
Executivo federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8883.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
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XVIII - serviços nacionais - serviços prestados no País, nas condições estabelecidas pelo Poder 
Executivo federal; (Incluído pela Lei nº 12.349, de 2010) 

XIX - sistemas de tecnologia de informação e comunicação estratégicos - bens e serviços de 
tecnologia da informação e comunicação cuja descontinuidade provoque dano significativo à 
administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às 
informações críticas: disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade. (Incluído pela Lei nº 
12.349, de 2010) 

O Artigo abaixo tem autoria desconhecida. 

Hipóteses de dispensa e Inexigibilidade de Licitação 
 
 
Sabemos que a regra geral que disciplina as contratações públicas tem como premissa a obrigatoriedade 
da realização de licitação 

 Sabemos que a regra geral que disciplina as contratações públicas tem como premissa a obrigatoriedade 
da realização de licitação para a aquisição de bens e a execução de serviços e obras.  No entanto, como 
em toda regra há exceções, e não seria diferente com a Lei de Licitações, esse diploma legal dispõe 
algumas hipóteses nas quais a obrigatoriedade de realizar licitação estará afastada. 

 Doutrinariamente, podemos classificar essas hipóteses em três figuras distintas: a licitação dispensada, a 
licitação dispensável e a inexigibilidade de licitação. Primeiramente, vamos nos ater às diferenças entre 
licitação dispensável e licitação dispensada. Na licitação dispensável, o administrador, se quiser, poderá 
realizar o procedimento licitatório, sendo, portanto, uma faculdade. Com relação à licitação dispensada, o 
administrador não pode licitar, visto que já se tem a definição da pessoa com quem se firmará o contrato. 

Portanto, na licitação dispensada não existe a faculdade para se realizar a licitação, enquanto que na 
licitação dispensável essa alternativa é possível, cabendo ao administrador fazer a análise do caso 
concreto, inclusive com relação ao custo-benefício desse procedimento e a bem do interesse público, 
levando-se em conta o princípio da eficiência, pois, em certas hipóteses, licitar pode não representar a 
melhor alternativa. 

Já a inexigibilidade de licitação se refere aos casos em que o administrador não tem a faculdade para 
licitar, em virtude de não haver competição ao objeto a ser contratado, condição imprescindível para um 
procedimento licitatório. 

Em primeiro lugar, analisaremos os casos de licitação dispensada. 

Licitação Dispensada 

As hipóteses de ocorrência de licitação dispensada estão dispostas in verbis no art. 17, incs. I e II da Lei 
n°. 8.666/93, que se apresentam por meio de uma lista que possui caráter exaustivo, não havendo como o 
administrador criar outras figuras: 
 
  
"Art. 17.  A alienação de bens da Administração Pública, subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
I - quando imóveis, dependerá de autorização legislativa para órgãos da administração direta e entidades 
autárquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependerá de avaliação 
prévia e de licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos seguintes casos: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12349.htm#art1
http://licitacao.uol.com.br/apoio-juridico/artigos/99-hipoteses-de-dispensa-e-inexigibilidade-de-licitacao.html
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 a) dação em pagamento; 
 b) doação, permitida exclusivamente para outro órgão ou entidade da Administração Pública, de qualquer 
esfera de governo; 
 c) permuta, por outro imóvel que atenda aos requisitos constantes do inciso X do art. 24 desta Lei; 
 d) investidura; 
 e) venda a outro órgão ou entidade da administração pública, de qualquer esfera de governo; 
  f) alienação, concessão de direito real de uso, locação ou permissão de uso de bens imóveis construídos 
e destinados ou efetivamente utilizados no âmbito de programas habitacionais de interesse social, por 
órgãos ou entidades da administração pública especificamente criados para esse fim; 
   II - quando móveis, dependerá de avaliação prévia e de licitação, dispensada esta nos seguintes casos: 
    a) doação, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, após avaliação de sua 
oportunidade e conveniência sócio-econômica, relativamente à escolha de outra forma de alienação; 
    b) permuta, permitida exclusivamente entre órgãos ou entidades da Administração Pública; 
    c) venda de ações, que poderão ser negociadas em bolsa, observada a legislação específica; 
    d) venda de títulos, na forma da legislação pertinente; 
    e) venda de bens produzidos ou comercializados por órgãos ou entidades da Administração Pública, em 
virtude de suas finalidades; 
    f) venda de materiais e equipamentos para outros órgãos ou entidades da Administração Pública, sem 
utilização previsível por quem deles dispõe."  (grifos nossos) 
       
Pelo dispositivo acima transcrito, verificamos que as principais hipóteses de licitação dispensada estão 
voltadas para os institutos da dação em pagamento, da doação, da permuta, da investidura, da alienação 
de alguns itens, da concessão do direito real de uso, da locação e da permissão de uso. 

Além desses incisos, o art. 17 apresenta, ainda, o § 2o., que dispõe sobre a possibilidade de licitação 
dispensada quando a Administração conceder direito real de uso de bens imóveis, e esse uso se destinar 
a outro órgão ou entidade da Administração Pública. 

Como dissemos, essas figuras têm como característica a impossibilidade de se obter um procedimento 
competitivo, pois em alguns casos, inclusive, já se tem o destinatário certo do bem, como por exemplo, na 
dação em pagamento. 

Por fim, um fator importante a ser considerado na aplicação desse permissivo, é que qualquer alienação, 
tanto de bens móveis, quanto de bens imóveis, deve ser precedida de uma avaliação prévia da 
Administração, com a definição de um valor mínimo, para fim de orientar os procedimentos, sem ferir o 
interesse público. 

Contratos com a administração pública 

O presente artigo tem autoria de Daniela Cerri Junqueira 

11  CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

11.1  CONCEITO 

Contrato Administrativo é o contrato celebrado pela Administração Pública, com o propósito de satisfazer 
as necessidades de interesse público. De acordo com Bellote Gomes[4]: 

“Contrato administrativo é um acordo de vontades celebrado entre a Administração Pública e o particular 
ou outro ente administrativo (órgão ou pessoa jurídica de direito público ou privado) para a realização de 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=14758&revista_caderno=4#_ftn4
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objetivos de interesse público, nas condições estabelecidas pela própria Administração Pública, sendo 
disciplinado preferencialmente pela Lei de Licitações”. 

11.2  PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 

Os contratos administrativos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para a sua 
execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, 
em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam. Sendo assim, conforme o 
disposto no artigo 55 da Lei nº 8.666/93, são consideradas cláusulas necessárias em todo contrato 
administrativo: 

“Art. 55  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

I- o objeto e seus elementos característicos; 

II- o regime de execução ou a forma de fornecimento; 

III- o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de 
preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo 
pagamento; 

IV- os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento 
definitivo, conforme o caso; 

V- o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da 
categoria econômica; 

VI- as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 

VII- os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; 

VIII- os casos de rescisão; 

IX- o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 
desta Lei; 

X- as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso; 

XI- a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta 
do licitante vencedor; 

XII- a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; 

XIII- a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com 
as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação”. 

Além das cláusulas necessárias, os contratos administrativos possuem determinadas características 
especiais que os diferenciam dos contratos submetidos a outros regimes jurídicos. São elas: 

11.2.1  Formalidade 
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A formalidade caracteriza, em regra, os contratos administrativos. Assim, é nulo e de nenhum efeito o 
contrato verbal com a Administração Pública, exceto o que tenha por objeto pequenas compras de pronto 
pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Todo contrato administrativo deve trazer o nome das partes e os de seus representantes, a finalidade, o 
ato que autoriza a sua lavratura, o número do processo de licitação, da dispensa ou da inexigibilidade, a 
sujeição dos contratantes às normas previstas na Lei de Licitações e às cláusulas contratuais. 

11.2.2  Licitação Prévia 

Ressalvadas as hipóteses legais de dispensa e inexigibilidade de licitação, a celebração dos contratos 
administrativos deve ser precedida de licitação, sob pena de nulidade, devendo ainda a minuta do futuro 
contrato administrativo constar do edital ou do ato convocatório da licitação. 

11.2.3  Cláusulas Exorbitantes 

São cláusulas existentes apenas nos contratos administrativos e que conferem determinadas prerrogativas 
à Administração Pública, colocando-a em posição de superioridade em relação aos contratados. Estão 
previstas no artigo 58 da Lei de Licitações. 

11.2.4  Prazo Determinado 

Como regra, os contratos administrativos devem ter início e término predeterminados, sendo vedados os 
contratos administrativos com prazo indeterminado. 

11.2.5  Prestação de Garantias 

A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no instrumento convocatório, 
poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras, não excedendo 
5% do valor do contrato, podendo o contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia: 
seguro-garantia, fiança bancária ou caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter 
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia 
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido 
pelo Ministério da Fazenda. 

Ressalta-se que, para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, envolvendo alta complexidade 
técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados por meio de parecer tecnicamente aprovado pela 
autoridade competente, o limite de garantia de 5% poderá ser elevado para até 10% do valor do contrato. 

A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução do contrato, e, quando em 
dinheiro, atualizada monetariamente. 

11.2.6  Publicidade 

Depois de celebrado o contrato, este é publicado na imprensa oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte 
ao de sua assinatura, como condição de sua eficácia, uma vez que a Lei de Licitações define a imprensa 
oficial como o veículo oficial de divulgação da Administração Pública, sendo para a União o Diário Oficial 
da União e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas leis.   

11.3  HIPÓTESES DE ALTERAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 
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Os contratos administrativos podem ser alterados, desde que haja motivação legal, de forma unilateral 
pela Administração Púbica ou por acordo entre as partes. 

11.4  RESPONSABILIDADE CONTRATUAL 

O contratado é responsável pelos danos causados diretamente à Administração Pública ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, sendo de sua responsabilidade, ainda, os 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. A 
inadimplência de sua parte com relação a tais obrigações não transfere à Administração Pública a 
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização 
e o uso das obras e edificações, inclusive perante o registro de imóveis. 

11.5  PRINCIPAIS MODALIDADES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Os contratos administrativos são usualmente classificados nas seguintes modalidades, conforme seu 
objeto: contratos de obra, contratos de serviço, contratos de compra, contratos de alienação, parcerias 
público-privadas, contratos de gestão, contratos de concessão de uso de bem público, contratos de 
concessão de serviço público precedida da execução de obra pública, contratos de empréstimo público, 
consórcios e convênios.  

11.6  HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Os contratos administrativos podem ser extintos pela conclusão do objeto, pelo término do prazo ou por 
rescisão contratual. 

Ética e sigilo profissional 
O que é Ética Profissional: 

 
Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam a consciência do profissional e 
representam imperativos de sua conduta. 
 
Ética é uma palavra de origem grega (éthos), que significa “propriedade do caráter”. 
 

Ser ético é agir dentro dos padrões convencionais, é proceder bem, é não prejudicar o próximo. 
Ser ético é cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que se vive. 

O indivíduo que tem ética profissional cumpre com todas as atividades de sua profissão, seguindo 
os princípios determinados pela sociedade e pelo seu grupo de trabalho. 

Cada profissão tem o seu próprio código de ética, que pode variar ligeiramente, graças a 
diferentes áreas de atuação. 

No entanto, há elementos da ética profissional que são universais e por isso aplicáveis a qualquer 
atividade profissional, como a honestidade, responsabilidade, competência e etc. 

Saiba mais sobre o significado de Ética. 

http://www.significados.com.br/etica/


 

MGL CONCURSOS Página 24 
 

 
Código de Ética Profissional 

O Código de Ética Profissional é o conjunto de normas éticas, que devem ser seguidas pelos 
profissionais no exercício de seu trabalho. 
Este código é elaborado pelos Conselhos, que representam e fiscalizam o exercício da profissão. 

O código de ética médica, por exemplo, em seu texto descreve: 

“O presente código contém as normas éticas que devem ser seguidas pelos médicos no exercício 
da profissão, independentemente da função ou cargo que ocupem. 
A fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste código é atribuição dos 
Conselhos de Medicina, das Comissões de Ética, das autoridades de saúde e dos médicos em 
geral. 
Os infratores do presente Código, sujeitar-se-ão às penas disciplinares previstas em lei”. 
 

 
Sigilo profissional 

Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. 

Sigilo profissional trata da manutenção de segredo para informação valiosa, cujo domínio de 
divulgação deva ser fechado, ou seja, restrito a um cliente, a uma organização ou a um grupo, 
sobre, uma vez que a ele é confiada a manipulação da informação. 

Diz-se que o sigilo profissional vai até o limite da transgressão de uma Lei, ou seja, o profissional 
deve guardar todas as informações a que tiver acesso, ou vir a tomar conhecimento, em razão de 
sua actividade profissional, mas aquelas que não são criminosas, sob pena de ser enquadrado 
em algum crime contra a sociedade. 

Um bom código de ética prevê sempre o sigilo profissional para a função desempenhada. 

O conceito de sigilo profissional tem evoluído ao longo dos tempos. Durante o período 
Hipocrático, não era considerado como um direito do paciente, mas antes um dever do médico, 
no entanto, estava sujeito a um processo de "blindagem" forte, pelo que se equiparava ao 
segredo da confissão. Não existiam neste período quaisquer bases jurídicas capazes de proteger 
o doente. Durante o século XIX, houve um gradual processo de desconstrução da blindagem 
existente até aí, aproximando-se o sigilo profissional da esfera jurídica, pelo que poderia ser 
facilmente revogado sempre que qualquer autoridade o pretendesse. 

No século XX emerge uma nova preocupação pela protecção do sigilo profissional, passando a 
estar consagrado no âmbito do direito do cidadão (não apenas como dever do profissional), 
sendo protegido na constituição da República Portuguesa, Convenção sobre os direitos do 
Homem, e vários códigos deontológicos, bem como no código Civil e Penal. Desta forma a defesa 
do sigilo profissional passa a ser tanto um direito como um dever. Transcende também a esfera 
médica, pelo que ficam obrigados a respeitá-lo todo o pessoal com acesso directo ou indirecto a 
informação de carácter confidencial, devido à sua profissão/função. 

Lei complementar 05/90 
Seção I 

Dos Deveres 

https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_de_%C3%A9tica
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Artigo 204- São deveres do funcionário: 
  
I- exercer, com zelo e dedicação, as atribuições do cargo, emprego ou função; 
  
II- ser leal às instituições a que servir; 
  
III- observar as normas legais e regulamentares; 
  
IV- cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestadamente ilegais; 
  
V- Atender com presteza: 
a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo; 
b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situação de interesse pessoal, e; 
c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública. 
  
VI - levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo, 
emprego ou função; 
  
VII- zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público; 
  
VIII- guardar sigilo sobre assuntos da repartição; 
  
IX- manter conduta compatível com a moralidade administrativa; 
  
X- ser assíduo e pontual ao serviço; 
  
XI- tratar com urbanidade as pessoas, e; 
  
XII- representar contra ilegalidade ou abuso de poder. 
  
Parágrafo Único - A representação de que trata o Inciso XII será encaminhada pela via hierárquica e 
obrigatoriamente apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada, assegurando-se ao 
representado o direito de defesa. 
  

 

Seção II 
Das Proibições 

 
  
Artigo 205 - Ao funcionário público é proibido: 
  
I- ausentar-se do serviço durante o expediente sem, prévia autorização do chefe imediato; 
  
II- retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição; 
  
III- recusar fé a documentos públicos; 
  
IV- opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço; 
  
V- promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição; 
  
VI- referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso às autoridades públicas ou aos atos do Poder Público, mediante 
manifestação escrita ou oral, por qualquer meio de vinculação, podendo, porém criticar ato do Poder Público, do 
ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço, e trabalho assinado; 
  
VII- cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuições que 
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sejam de sua responsabilidade ou de seu subordinado; 
  
VIII- compelir ou aliciar outro funcionário no sentido de filiação à associação profissional ou sindical, ou a partido 
político; 
  
IX- manter sob sua chefia imediata, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil; 
  
X- valer-se do cargo, emprego ou função para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da 
função pública; 
  
XI- atuar, como procurador ou intermediário, junto a órgãos públicos; 
  
XII- participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer comércio, e nessa 
qualidade, transacional com o Estado; 
  
XIII- receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições; 
  
XIV- aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro, sem licença do Prefeito Municipal; 
  
XV- proceder de forma desidiosa; 
  
XVI- utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares; 
  
XVII- cometer a outro servidor atribuições estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa exceto em situações 
de emergência e transitórias; 
  
XVIII- exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo, emprego ou função e com o 
horário de trabalho; 
  
XIX- referir-se depreciativamente em informações, parecer ou despacho , ou pela imprensa ou por qualquer outro 
meio de divulgação, às autoridades constituídas e aos atos da administração; 
  
XX- coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza político partidária; 
  
XXI- incitar greves; 
  
XXII- exercer comércio entre os companheiros de serviço, no local de trabalho; 
  
XXIII- receber estipêndios de fornecedores ou de entidades fiscalizadas; 
  
XXIV- praticar atos de sabotagem contra o regime ou o serviço público, e; 
  
XXV- entregar-se ao vício da embriaguez ou dos jogos proibidos. 

 

Lei orgânica do município 
CAPÍTULO I 
Do Município 

SEÇÃO I 
Disposições Gerais 

Artigo 1º - O Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito 
público interno, dotada de autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, nos termos 
da Constituição da República, reger-se-á por esta Lei Orgânica, votada e promulgada pela 
Câmara Municipal. 
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 Artigo 2º - São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o 
Executivo.  
Artigo 3º - São símbolos do Município, a bandeira, o brasão e o hino, representativos de sua 
cultura e história.  
Artigo 4º - Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações que, 
a qualquer título, lhe pertençam.  
Artigo 5º - A sede do Município é a cidade de São José do Rio Preto.  
Artigo 6º - Os Poderes Públicos assegurarão, no âmbito do Município e no limite das respectivas 
atribuições, o exercício dos direitos sociais, coletivos e individuais e o cumprimento dos objetivos 
fundamentais da Federação Brasileira, previstos na Constituição da República. 

SEÇÃO II 
Da Divisão Administrativa do Município 

Art. 7º - O Município de São José do Rio Preto, para fins administrativos, divide-se em sede, 
subsede e Distritos de Engenheiro Schmitt e Talhado.  
Parágrafo Único – A subsede, com denominação de “Subprefeitura”, será instalada na Região 
Norte do Município de São José do Rio Preto podendo novos distritos serem criados, desde que 
atendidos os requisitos previstos em lei complementar estadual, garantida a participação popular.” 
(NR) (EM LOM 044/2011).  

CAPÍTULO II 
Da Competência do Município 

SEÇÃO I Da Competência Privativa 
 Artigo 8º - Ao Município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao 
bemestar de sua população, cabendo-lhe, privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições:  
I - Legislar sobre assuntos de interesse local; 
 II - Suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber; 
 III - Elaborar o Plano Diretor;  
IV - Criar, organizar e suprimir Distritos, observada a legislação estadual;  
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 plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual;  
VII - Instituir e arrecadar tributos de sua competência, bem como aplicar as suas rendas; 
 VIII - Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas e preços públicos;  
IX - Dispor sobre a organização, a administração e a execução dos serviços públicos municipais;  
X - Dispor sobre a administração, a utilização e a alienação dos bens públicos; 
 XI - Organizar o quadro, estabelecer o regime jurídico único e instituir planos de carreira dos 
servidores públicos municipais; 
 XII - Organizar e prestar, diretamente, ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços 
públicos locais;  
XIII - Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, especialmente na sua zona urbana;  
XIV - Promover a inclusão de áreas no perímetro urbano, estabelecer normas de edificação, de 
loteamento, de arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas 
convenientes à ordenação do seu território, observada a lei federal; (Emenda LOM 46/12)  
XV - Conceder e renovar licença para localização e funcionamento de estabelecimentos 
industriais, comerciais, prestadores de serviços e quaisquer outros;  
XVI - Fazer cessar, no exercício do poder de polícia administrativa, as atividades que violarem as 
normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outras de 
interesse da coletividade; 
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 XVII - Estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus serviços, inclusive 
de seus concessionários e permissionários; 
 XVIII - Adquirir bens, inclusive mediante desapropriação; 
 XIX - Regulamentar a utilização dos logradouros públicos, especialmente, no perímetro urbano, 
determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos;  
XX - Fixar os locais de estacionamento de táxis e demais veículos;  
XXI - Conceder, permitir ou autorizar os serviços de transporte coletivo local, de táxis e de carros 
de aluguel, fixando as respectivas tarifas; 
 XXII - Fixar e sinalizar os limites das "zonas de silêncio" e de trânsito e tráfego em condições 
especiais;  
XXIII - Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima permitida a 
veículos que circulem em vias públicas municipais;  
XXIV - Dispor sobre a utilização de terminais rodoviários;  
XXV - Sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como regulamentar e fiscalizar sua 
utilização; 
 XXVI - Prover sobre a limpeza do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza;  
XXVII - Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horários para funcionamento de 
estabelecimentos industriais, comerciais e prestadores de serviços, observadas as normas 
federais e estaduais pertinentes;  
XXVIII - Dispor sobre os serviços funerários e de cemitérios, administrando os públicos e 
fiscalizando os privados;  
XXIX - Dispor sobre a afixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer 
outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao seu poder de polícia 
administrativa;  
XXX - Organizar e manter os serviços de fiscalização, necessários ao exercício do seu poder de 
polícia administrativa;  
XXXI - Fiscalizar, nos locais de vendas, o peso, as medidas e as condições sanitárias dos 
gêneros alimentícios, observadas a legislação federal e a estadual;  
XXXII - Dispor sobre depósito e venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de 
transgressão da legislação municipal; 
 XXXIII - Dispor sobre o registro, vacinação e captura de animais, com a finalidade de combater 
zoonozes; 
 XXXIV - Promover os seguintes serviços:  
a - mercados, feiras e matadouros; 
 b - construção e conservação de estradas e caminhos municipais;  
c - transporte coletivo de caráter municipal; 
 d - iluminação pública. 
 XXXV - Regulamentar os serviços de táxis e de carros de aluguel;  
XXXVI - Organizar serviço de proteção contra incêndios e calamidades, inclusive mediante 
consórcio com outros Municípios. 
 

CAPÍTULO I 
Do Poder Legislativo 

SEÇÃO I 
Da Câmara Municipal 
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Artigo 11 - O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal. Parágrafo Único - 
Cada legislatura terá a duração de quatro anos, compreendendo cada ano uma sessão 
legislativa.  
Artigo 12 - A Câmara Municipal é composta de dezessete Vereadores, representantes do povo, 
eleitos pelo sistema proporcional, mediante voto direto e secreto, com mandato de quatro anos. 
(Em. LOM 34/05), que alterou de vinte e um para dezessete o número de vereadores que 
compõem à Câmara. 

SEÇÃO III 
Do Funcionamento da Câmara Municipal 

 Artigo 18 - Na Sessão Legislativa que compreende de 1º de fevereiro a 30 de junho e de 21 de 
julho a 20 de dezembro de cada ano, a Câmara Municipal reunir-se-á independentemente de 
convocação. (Em. LOM 02/90) OBS.: No texto original lia-se até 15 de julho e 15 de dezembro 
para o término dos dois períodos de funcionamento. ( Em. LOM 35/05 – altera o período de 
recesso)  
Parágrafo Único - As sessões extraordinárias, realizadas no recesso legislativo, não serão 
remuneradas. (Em. LOM 02/90), que acrescentou este parágrafo. 

CAPÍTULO II 
Do Poder Executivo 

SEÇÃO I 
Do Prefeito e do Vice-Prefeito 

Artigo 55 - O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos Secretários 
Municipais e pelos Administradores Regionais e Distritais.  
Artigo 56 - A eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizar-se-á, simultaneamente, nos termos 
estabelecidos no art. 29, inciso I, da Constituição da República. Parágrafo Único - A eleição do 
Prefeito importará a do Vice-Prefeito com ele registrado.  
Artigo 57 - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subseqüente à 
eleição, em sessão da Câmara Municipal, prestando o compromisso de cumprir e fazer cumprir 
as Constituições da República e do Estado de São Paulo, a Lei Orgânica do Município e as leis 
do País; promover o bem geral dos munícipes e exercer o mandato sob a inspiração dos 
princípios democráticos. Parágrafo Único - Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o 
Prefeito ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será 
declarado vago.  
Artigo 58 - Substituirá o Prefeito, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vacância, o 
VicePrefeito.  
§ 1º - A recusa do Vice-Prefeito em substituir o Prefeito implicará na extinção do seu mandato.  
§ 2º - O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, auxiliará o 
Prefeito, sempre que por ele for convocado, para missões especiais.  
Artigo 59 - Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou de vacância dos 
respectivos cargos, o Presidente da Câmara Municipal assumirá a chefia do Executivo. 
 § 1º - Ocorrendo a vacância nos três primeiros anos do mandato, far-se-á eleição noventa dias 
após a abertura da vaga, cabendo aos eleitos completar o período dos seus antecessores.  
§ 2º - Ocorrendo a vacância no último ano do mandato, assumirá o Presidente da Câmara, que 
completará o período. 
 § 3º - Recusando-se o Presidente da Câmara, por qualquer motivo, a assumir o cargo de 
Prefeito, perderá o mandato de dirigente do Legislativo, ensejando a eleição de outro Vereador 
para ocupar, como Presidente da Câmara, a chefia do Poder Executivo.  
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Artigo 60 - O mandato do Prefeito é de quatro anos, vedada a reeleição para o período 
subseqüente, e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. 

SEÇÃO II 
Das Atribuições do Prefeito 

Artigo 64 - Compete, especialmente, ao Prefeito, entre outras atribuições:  
I - A iniciativa das leis, na forma e casos previstos nesta Lei Orgânica;  
II - Representar o Município em juízo ou fora dele; 
 III - Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela Câmara e expedir os 
regulamentos para sua fiel execução;  
IV - Vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara;  
V - Decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por 
interesse social; 
 VI - Expedir decretos, portarias e outros atos administrativos; 
 VII - Permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros;  
VIII - Permitir ou autorizar a execução de serviços públicos, por terceiros;  
IX - Prover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à situação funcional dos 
servidores;  
X - Enviar à Câmara os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e 
ao orçamento anual do Município e de suas autarquias; 
 XI - Encaminhar à Câmara, até 15 de abril, a prestação de contas, bem como os balanços do 
exercício findo; OBS.: até 31/03, conf. a Lei Orgânica do TCESP – Lei Complementar Estadual 
709 – 14/01/93. 
 XII - Encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as prestações de contas 
exigidas em lei; 
 XIII - Fazer publicar os atos oficiais; 
 XIV - Prestar à Câmara, dentro de quinze dias, as informações solicitadas, salvo prorrogação, a 
seu pedido e por prazo que não excederá trinta dias, improrrogável, em face da complexidade da 
matéria ou da dificuldade de obtenção de dados nas respectivas fontes;  
XV - Superintender a arrecadação dos tributos e preços, bem como a guarda e a utilização da 
receita e aplicação das disponibilidades financeiras no mercado de capitais, autorizar as 
despesas e os pagamentos dentro dos recursos orçamentários ou de créditos aprovados pela 
Câmara;  
XVI - Colocar à disposição da Câmara, dentro de dez dias de sua requisição, as quantias que 
devam ser dispendidas, de uma só vez, e, até o dia vinte de cada mês, os recursos 
correspondentes às suas dotações orçamentárias, compreendendo os créditos suplementares e 
especiais; 
 XVII - Aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revê-las quando impostas 
irregularmente; 
 XVIII - Resolver sobre os requerimentos, reclamações ou representações que lhe forem dirigidos;  
XIX - Convocar extraordinariamente a Câmara na forma desta Lei Orgânica;  
XX - Oficializar, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, as vias e logradouros públicos;  
XXI - Aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e zoneamento urbano 
ou para fins urbanos;  
XXII - Apresentar, anualmente, à Câmara, relatório circunstanciado sobre o estado das obras e 
dos serviços municipais, bem como o programa da Administração para o ano seguinte; 
 XXIII - Organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, sem exceder as verbas 
para tal destinadas;  
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 XXIV - Contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização 
legislativa;  
XXV - Prover a administração dos bens do Município e sua alienação, na forma da lei;  
XXVI - Prover, organizar e dirigir, nos termos da lei, as obras e os serviços públicos municipais;  
XXVII - Desenvolver o sistema viário do Município;  
XXVIII - Conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas verbas 
orçamentárias e do plano de distribuição, prévia e anualmente aprovados pela Câmara;  
XXIX - Promover, se necessário, a divisão administrativa do Município, de acordo com a lei;  
XXX - Providenciar o desenvolvimento do ensino;  
XXXI - Solicitar o auxílio das autoridades policiais do Estado para a garantia do cumprimento de 
seus atos;  
XXXII - Subscrever ou adquirir ações, realizar ou aumentar capital, desde que haja recursos 
hábeis, de sociedade de economia mista ou de empresa pública, bem como dispor, a qualquer 
título, no todo ou em parte, de ações ou capital que tenha subscrito, adquirido, realizado ou 
aumentado, mediante autorização legislativa;  
XXXIII - Solicitar autorização da Câmara para ausentar-se do Município por tempo superior a 
quinze dias;  
XXXIV - Adotar providências para a conservação e salvaguarda do patrimônio municipal;  
XXXV - Publicar, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre, relatório resumido da 
execução orçamentária;  
XXXVI - Decretar calamidade pública, quando ocorrerem fatos que o justifiquem; 
 XXXVII - Responder as indicações aprovadas pela Câmara, dentro do prazo de trinta dias, dando 
conta das providências tomadas ou informando as razões do não atendimento. 
 XXXVIII – Dispor, mediante Decreto, sobre: 
 a) organização e funcionamento da Administração Municipal, quanto não implicar aumento de 
despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos; 
 b)extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.” (NR) (Em LOM 041/09) XXXIX – 
Enviar projetos de lei de inclusão de áreas no perímetro urbano, acompanhados de plano 
urbanístico e ambiental, aprovado pelos órgãos técnicos da Prefeitura Municipal, e das 
obrigações, contribuições e contrapartidas estabelecidas em lei. (Emenda LOM 46/12). 

SEÇÃO VI 
Dos Servidores Públicos 

Artigo 84 - O Município instituirá regime jurídico único e planos de carreira, através de lei, para os 
servidores da Administração Pública direta, das autarquias e das fundações públicas.  
§ 1º - A lei assegurará a todos os servidores da Administração direta, isonomia de vencimentos 
para cargos de atribuições iguais ou assemelhados do mesmo Poder ou entre servidores dos 
Poderes Executivo e Legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à 
natureza ou ao local de trabalho. 
 § 2º - Aplica-se a esses servidores o disposto nos artigos 7º, IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII e XXX da Constituição da República. 
 § 3º - Os planos de carreira serão elaborados de forma a assegurar aos servidores municipais 
remuneração compatível com o mercado de trabalho para a função respectiva, oportunidade de 
progresso funcional, através de programas de aperfeiçoamento e reciclagem, e acesso a cargos 
de escalão superior.  
Artigo 85 - Os cargos, empregos ou funções públicas serão criados por lei, que fixará a sua 
denominação, padrão de vencimento, condições de provimento e indicará os recursos pelos quais 
serão pagos.  
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Artigo 86 - A lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor 
remuneração dos servidores públicos, observando como limite máximo os valores recebidos 
como remuneração, em espécie, pelo Prefeito.  
Artigo 87 - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a 
necessidade temporária e de excepcional interesse público, observados os seguintes critérios: I - 
Prazo de contratação; II - Existência de recursos orçamentários próprios.  
Artigo 88 - O Município assegurará a seus servidores e dependentes, na forma da lei, serviços de 
atendimento médico, odontológico e de assistência social. Parágrafo Único - Os serviços referidos 
neste artigo são extensivos aos aposentados e pensionistas do Município.  
Artigo 89 - O Município manterá creches e pré-escolas para os filhos e dependentes de seus 
servidores, podendo, para tanto, realizar convênio com entidades privadas. 
 Artigo 90 - Nenhum servidor poderá, sob pena de demissão do serviço público, ser diretor, sócio-
gerente ou integrar conselho de empresa que realize qualquer contrato com o Município, salvo se 
este obedecer a cláusulas uniformes.  
Artigo 91 - Os órgãos e entidades da Administração direta e indireta, as fundações municipais e a 
Câmara Municipal publicarão, no veículo de divulgação oficial, até o dia 30 de abril de cada ano, 
seu quadro de cargos ou funções, preenchidos e vagos, com respectivos vencimentos, referente 
ao exercício anterior.  
Artigo 92 - O servidor público gozará de estabilidade no cargo ou função, desde o registro de sua 
candidatura para o exercício de cargo de representação sindical, até um ano após o término do 
mandato, salvo se cometer falta grave, definida em lei.  
Art. 92-A – Ficam proibidas nomeações ou contratações e a manutenção de nomeações ou 
contratações para cargos em comissão, de livre nomeação e exoneração, da Administração 
Pública Direta ou Indireta deste Município, de cônjuge ou companheiro, de parentes naturais ou 
civis nas linhas reta e colateral, até o terceiro grau, do Prefeito Municipal, do Vice-Prefeito 
Municipal, dos Secretários Municipais, dos Vereadores, bem como dos Diretores, Gerentes ou 
ocupantes de cargos equivalentes na Administração Pública Municipal Indireta, estendendose a 
proibição a quem seja inelegível em razão de atos ilícitos, nos termos da legislação federal.” (NR). 
(EM.LOM 45/12) § 1º - revogado ( EM.LOM 40/09)  
Parágrafo único - Configurará ato de improbidade Administrativa e, quando for o caso, constituirá 
infração político-administrativa, a inobservância a qualquer titulo, do disposto neste artigo. ( 
EM.LOM 40/09). 

SEÇÃO I 
Da Publicidade dos Atos Municipais 

Artigo 97 - A publicação das leis e atos municipais far-se-á em órgão de imprensa local e por 
afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara Municipal, conforme o caso. 
 § 1º - A escolha do órgão de imprensa para a divulgação das leis e atos administrativos far-se-á 
através de licitação, em que se levarão em conta não só as condições de preço, como as 
circunstâncias de freqüência, horário, tiragem e distribuição. 
 § 2º - Nenhum ato produzirá efeito antes de sua publicação. 
 § 3º - A publicação dos atos não normativos, pela imprensa, poderá ser resumida. 
 § 4º - O Poder Executivo publicará e enviará ao Poder Legislativo, no máximo 30 (trinta) dias 
após o encerramento de cada semestre, relatório completo sobre os gastos publicitários da 
administração direta e indireta, para fins de averiguação do cumprimento do disposto no § 1º, do 
artigo 37 da Constituição Federal. (Em. LOM 06/93), que acrescentou este parágrafo.  
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§ 5º - O descumprimento do parágrafo anterior implicará na imediata instauração de 
procedimento legislativo para apuração de responsabilidades. (Em. LOM 06/93), que acrescentou 
este parágrafo. 

SEÇÃO III 
Dos Atos Administrativos 

Artigo 100 - Os atos administrativos de competência do Prefeito devem ser expedidos com 
obediência às seguintes normas:  
I - Decreto, numerado em ordem cronológica, nos seguintes casos: 
 a - regulamentação de lei; 
 b - instituição ou extinção de atribuições não constantes de lei; 
 c - regulamentação interna dos órgãos que forem criados na Administração Municipal;  
d - abertura de créditos especiais e suplementares, até o limite autorizado por lei, assim como de 
créditos extraordinários; 
 e - declaração de utilidade pública ou necessidade social para fins de desapropriação ou de 
servidão administrativa; 
 f - aprovação de regulamento ou de regime das entidades que compõem a Administração 
Municipal;  
g - permissão de uso dos bens municipais, nos termos da lei;  
h - medidas executórias do Plano Diretor;  
i - normas de efeitos externos, não privativos da lei;  
j - fixação e alteração de preços. 
 II - Portaria, nos seguintes casos: 
 a - Provimento e vacância dos cargos públicos e demais atos de efeito individuais;  
b - Lotação e relotação nos quadros de pessoal;  
c - Abertura de sindicância e processo administrativo, aplicação de penalidades e demais atos 
individuais de efeitos internos;  
d - Outros casos determinados em lei ou decreto.  
III - Contrato, nos seguintes casos:  
a - admissão de servidores para serviços de caráter temporário; 
 b - execução de obras e serviços municipais nos termos da lei. 
 Parágrafo Único - Os atos constantes dos itens II e III deste artigo poderão ser delegados. 

SEÇÃO V 
Das Certidões 

Artigo 104 - O Poder Público é obrigado a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de direitos 
e o esclarecimento de situações de seu interesse pessoal, no prazo de dez dias úteis, certidão de 
atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor 
que negar ou retardar a sua expedição, devendo atender, no mesmo prazo, às requisições 
judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária.  
Parágrafo Único - As certidões a que se refere este artigo poderão ser formalizadas com cópias 
reprográficas devidamente autenticadas. 

CAPÍTULO II 
Dos Bens Municipais 

Artigo 105 - Cabe ao Prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da 
Câmara Municipal quanto àqueles utilizados nos serviços desta. 
 Artigo 106 - Todos os bens municipais deverão ser cadastrados, com a identificação respectiva, 
numerando-se os móveis segundo o que for estabelecido em regulamento, os quais ficarão sob a 
responsabilidade do servidor a cuja guarda tiverem sido formalmente entregues.  
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Artigo 107- Os bens patrimoniais do Município deverão ser classificados: 
 I - Pela sua natureza; 
 II - Em relação a cada serviço.  
Parágrafo Único - Deverá ser feita, anualmente, a conferência da escrituração patrimonial com os 
bens existentes, e, na prestação de contas de cada exercício, será incluído o inventário de todos 
os bens municipais.  
Artigo 108 - A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público 
devidamente justificado, será precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas: 
 I - Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa e de licitação, dispensada esta nos 
casos de doação, permuta, dação em pagamento e investidura. (EM.LOM 38/08) 
 II - Quando móveis, dependerá de licitação, dispensada esta, nos casos de doação que será feita 
através de lei.  
Artigo 109 - O Município preferentemente à venda de seus bens imóveis, outorgará concessão de 
direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa e licitação.  
§ 1º - A licitação poderá ser dispensada por lei, quando o uso se destinar: (Em. LOM 20/00), que 
alterou a redação deste parágrafo e a acrescentou os incisos I, II, III e IV. OBS.: O texto original 
dispunha sobre a seguinte redação: “A licitação poderá ser dispensada por lei, quando o uso se 
destinar à concessionária de serviço público ou entidade assistencial”. 
 I - À concessionária de serviço público; (Em. LOM 20/00) 
 II - À entidade assistencial; (Em. LOM 20/00)  
III - À instalação de indústria e na geração de emprego; (Em. LOM 20/00)  
IV - Na instalação de bancas de jornais e revistas e de trailers de lanche; e (Em. LOM 20/00) 
 V - À entidade cultural. (Em. LOM 21/01), que acrescentou este inciso. § 2º - A venda aos 
proprietários de imóveis lindeiros de áreas urbanas remanescentes e inaproveitáveis para 
edificações, resultantes de obras públicas, dependerá apenas de prévia avaliação e autorização 
legislativa, dispensada a licitação. As áreas resultantes de modificações de alinhamento serão 
alienadas nas mesmas condições, quer sejam aproveitáveis ou não.  
Artigo 110 - A aquisição de bens imóveis, por compra ou doação com encargo, dependerá de 
prévia avaliação e autorização legislativa. 24  
Artigo 111 - O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, 
permissão ou autorização, conforme o caso, e o interesse público exigir.  
§ 1º - A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e dominicais dependerá de 
lei e licitação e far-se-á mediante contrato ou termo administrativo, sob pena de nulidade do ato. 
A licitação poderá ser dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar a concessionária de 
serviço público, entidades assistenciais ou à instalação de indústria e na geração de emprego, na 
instalação de bancas de jornais e revistas e de trailers de lanche e entidades culturais. (Ems. 
LOM 09/94, 20/00 e 21/01) OBS.: O texto original não previa termo administrativo e terminava em 
entidades assistenciais; a Emenda 09/94 acrescentou, após entidades assistenciais, o termo 
esportivas; a Emenda 20/94 acrescentou termo administrativo, retirou entidades esportivas e 
inseriu nova redação até a palavra lanche; e, a Emenda 21/01 dispõe sobre o texto atual. 
 § 2º - A concessão administrativa de bens públicos de uso comum somente poderá ser 
outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turística, mediante autorização 
legislativa. 
 § 3º - A permissão será feita nos termos da lei, por ato unilateral do Prefeito, através de decreto. 
 § 4º - A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será feita por decreto, para 
atividades ou usos específicos e transitórios, pelo prazo máximo de sessenta dias.  
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Artigo 112 - Poderão ser concedidos a particulares, para serviços transitórios, máquinas e 
operadores da Prefeitura, desde que não haja prejuízo para os trabalhos do Município e o 
interessado recolha, previamente, a remuneração arbitrada e assine termo de responsabilidade 
pela conservação e devolução dos bens cedidos.  
Artigo 113 - A utilização e administração dos bens públicos de uso especial, como matadouros, 
mercados, estações, recintos de espetáculos e campos de esporte, serão feitas na forma da lei e 
regulamentos respectivos. 
 


