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ALFF CORRÊA   

TITULO I 

  DOS PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS 

 Art. 1º O Município de Cunha Porã, em união indissolúvel ao Estado de Santa 
Catarina e Republica Federativa do Brasil, tem como fundamentos:           

  I – a autonomia;          

 II – a cidadania;            

III – a dignidade da pessoa humana;            

IV – os valores sociais do trabalho e de livre iniciativa;            

V – o pluralismo político;  

Art. 2º Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente, ou por meio de 
seus representantes eleitos, nos termos desta Lei Orgânica, da Constituição 
Estadual e da Constituição Federal. 

 Art. 3º São os objetivos fundamentais dos cidadãos deste Município:            

I – a construção de uma sociedade justa, livre e solidária;             

II – o desenvolvimento local e regional;             



III – a contribuição ao desenvolvimento estadual e nacional;            

 IV – a erradicação da pobreza e da marginalização;             

V – e redução das desigualdades sociais e culturais;             

VI – a promoção do bem estar de todos, sem distinção de origem, raça, cor, 
sexo, idade ou forma qualquer de descriminação;   

                                                         TITULO II 

DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS CAPITULO IDOS 
DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS  

Art. 4º Os direitos e deveres do individuo ou da coletividade, previstos nas 
constituições Federal e Estadual, integram esta Lei Orgânica, e devem ser 
tornados públicos, para que cada cidadão possa deles tomar ciência, exigir seu 
cumprimento por parte da autoridade e cumprir, por sua vez, o que couber a si 
próprio.  

Art. 5º As Omissões do Poder Publico que tornem inviável o exercício dos 
direitos constitucionais serão supridas, na esfera administrativa, sob pena de 
responsabilidade da autoridade competente, no prazo de 60 dias após 
requerimento do interessado, sem prejuízo da utilização de medidas judiciais. 

 Art. 6º São passiveis de sanções de natureza administrativa, econômica e 
financeira, as entidades que, de qualquer forma, incorrerem em descriminação 
por motivo de origem, raça, sexo, idade, credo religioso ou ideológico, 
independente de ações judiciais previstas em lei.  

Art. 7º As entidades e associações representativas de interesses sociais e 
coletivos, vinculados ou não a órgãos públicos são partes legitimas para 
requererem informações ao Poder Público e promover ações que visem à 
defesa dos interesses que representem, na forma da lei.  

CAPITULO IIDOS DIREITOS SOCIAIS  

Art. 8º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e a infância, e 
assistência aos desamparados, na forma desta Lei Orgânica, da Constituição 
Estadual e da Constituição Federal.  

Art. 9º É livre a associação profissional ou sindical nos termos do artigo 8º e 
inciso da Constituição Federal.  

Art. 10. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir 
sobre a oportunidade de exerce-lo e sobre os interesses que devem por meio 
dele defender. 



 Art. 11. É assegurada a participação dos trabalhadores e dos empregados nos 
colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou 
previdências sejam objeto de discussão ou deliberação.  

CAPITULO III 

DOS DIREITOS POLITICOS 

 Art. 12. A autoridade municipal concorrerá para a divulgação, aplicação e 
preservação dos direitos políticos, individuais ou coletivos, previsto no artigo 14 
da Constituição Federal.  

TITULO IIIDA ORGANIZACAO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO 

CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

Art. 13. O Município de Cunha Porã, com sede na cidade que lhe da o nome, 
dotado de autonomia política, administrativa e financeira, rege-se por esta Lei 
Orgânica e pelas demais leis que adotar. Parágrafo Único. São símbolos do 
Município sua Bandeira e seu Brasão, e outros que vierem a ser criados ou 
estabelecidos por força da lei.  

Art. 14. O município poderá dividir-se, para fins exclusivamente administrativos 
em bairros, distritos e vilas.I- constituem bairros as porções continuas e 
contíguas do território da sede, com denominação própria, representando 
meras divisões geográficas deste. 

II- é facultada a descentralização administrativa com a criação, nos bairros e 
distritos, de subsedes da Prefeitura, na forma da lei de iniciativa do Poder 
Executivo. 

III- distrito é à parte do território do Município, dividido para fins administrativos, 
de circunscrição territorial e de jurisdição municipal com denominação 
própria.IV- o distrito poderá subdividir-se em vilas, de acordo com a lei.  

Art. 15. A criação, organização, supressão ou fusão de distritos depende de lei, 
após consulta plebiscitária às populações diretamente interessadas, observa a 
lei estadual especifica e o atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 16º 
desta Lei Orgânica. 

Parágrafo Único.  O distrito pode ser criado mediante fusão de dois ou mais 
distritos, aplicando-se neste caso, as normas estaduais e municipais cabíveis, 
relativas à criação e a supressão. 

 Art. 16. São requisitos para a criação de distritos:I - população, eleitorado e 
arrecadação não inferiores a sexta parte exigida para a criação de municípios; 



II - existência, na povoação sede, de, pelo menos vinte moradias, escola 
pública e posto de saúde; 

Parágrafo Único. A lei definirá formas de verificação de atendimento aos 
requisitos deste artigo e fixará normas de estabelecimento de divisas distritais.  

CAPITULO IIDA COMPETÊNCIA MUNICIPAL  

Seção I 

Da Competência Privativa 

 Art. 17. Compete ao município: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local; 

II - suplementar a legislação federal e estadual, no que couber;          

   III - [1] elaborar o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o 
orçamento anual; 

 IV - instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar suas rendas, 
sem prejuízo de obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos 
prazos fixados em lei; 

V - fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos; 

VI -  criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual; 

VII - dispor sobre organização, administração e execução dos serviços 
municipais; 

VIII - dispor sobre administração, utilizando a alienação dos bens públicos; 

IX - instituir o quadro, os planos de carreira e o regime jurídico único dos 
servidores públicos; 

X - organizar e prestar contas, diretamente, ou sob o regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos locais, inclusive o de transporte coletivo, que 
tem caráter essencial; 

XI - manter com a cooperação técnica e financeira da união e do estado, 
programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental; 

XII - instituir, executar e apoiar programas educacionais e culturais que 
propiciem o pleno desenvolvimento da criança e do adolescente; 

XIII - amparar, de modo especial, os idosos e os portadores de deficiência; 
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XIV - estimular a participação popular na formulação de políticas publicas e sua 
ação governamental, estabelecendo programas de incentivo a projetos de ação 
comunitária nos campos sociais e econômicos, cooperativas de produção e 
mutirão; 

XV - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
serviços de atendimento de saúde a população, inclusive assistência nas 
emergências médico-hospitalares de pronto-socorro com recursos próprios ou 
mediante convênio com entidades especializadas 

;XVI - planejar e controlar o uso, o parcelamento e a ocupação do solo em seu 
território, especialmente o de sua zona urbana; 

XVII - estabelecer normas de edificações, de loteamento, de arruamento e de 
zoneamento urbano e rural, bem como as limitações urbanísticas convenientes 
à ordenação do seu território, observadas nas diretrizes da lei federal; 

XVIII - instituir, planejar e fiscalizar, programas de desenvolvimento urbano em 
áreas de habitação e saneamento básico, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas na legislação federal, sem prejuízo do exercício da competência 
comum correspondente; 

XIX - prover sobre a limpeza de vias e logradouros públicos, remoção e destino 
do lixo domiciliar ou não, bem como de outros detritos e resíduos de qualquer 
natureza; 

XX - conceder e renovar licença para a localização e funcionamento de 
estabelecimentos industriais, comerciais prestadores de serviços e quaisquer 
outros; 

 XXI - cassar a licença que tiver concedido ao estabelecimento cuja atividade 
venha a se tornar prejudicial à saúde, a higiene, a segurança, ao sossego e 
aos bons costumes; 

XXII - ordenar as atividades urbanas fixando condições e horários para 
funcionamento para estabelecimentos industriais, comerciais de serviços, e 
outros, atendidas as normas da legislação federal aplicável; 

XXIII - organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício 
do seu poder de política administrativa; 

XXIV - fiscalizar, nos locais de venda, peso, medidas e condições sanitárias 
dos gêneros alimentícios, observada a legislação federal pertinente; 

XXV - dispor sobre o deposito e venda de animais e mercadorias apreendidas 
em decorrência de transgressão da legislação municipal; 

XXVI - dispor sobre registro, guarda, vacinação e captura de animais, com a 
finalidade precípua de controlar e erradicar moléstias de que possam ser 
portadoras ou transmissores; 



XXVII - disciplinar os serviços de carga e descarga, bem como fixar a 
tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas 
municipais, inclusive nas vicinais cuja conservação seja de sua competência; 

XXVIII - sinalizar as vias urbanas e as estradas municipais, bem como 
regulamentar e fiscalizar sua utilização; 

 XXIX - regulamentar a utilização dos logradouros públicos e, especialmente no 
perímetro urbano, determinar e itinerário e os pontos de parada obrigatória de 
veículos de transporte coletivo; 

XXX - fixar e sinalizar as zonas de silencio e de transito e trafego em condições 
especiais; 

XXXI - regular as condições de utilização dos bens públicos de uso comum; 

XXXII - regular, executar, licenciar, fiscalizar conceder, permitir ou autorizar, 
conforme o caso:a)    o serviço de carros de aluguel, inclusive o uso de 
taxímetro; b)    os serviços funerários e os cemitérios;c)    os serviços de 
mercados, feiras e matadouros públicos; d)    os serviços de construção e a 
conservação de estradas, ruas, vias, ou caminhos municipais; e)    o serviço de 
iluminação pública; f)     a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização 
de quaisquer outras meios de publicidade e propaganda nos locais sujeitos ao 
poder da policia municipal; 

XXXIII - fixar os locais de estacionamento publico de táxi e demais veículos; 

 XXXIV - estabelecer servidões administrativas necessárias a realização de 
seus serviços, inclusive a de seus concessionários; 

 XXXV  - adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação; XXXVI - 
assegurar a expedição de certidões, quando requeridas às repartições 
municipais, para a defesa de direito e esclarecimentos de situações;   

§ 1º As competências previstas neste artigo não esgotam o exercício privativo 
de outras, na forma da lei, desde que atendam ao peculiar interesse do 
Município, ao bem estar de sua população e não conflitem com a competência 
federal e estadual. 

§ 2º As normas de edificação, de loteamento e arruamento a que se refere o 
inciso XVII deste artigo deverão exigir reservas de áreas destinadas 
a:a)    zonas verdes e demais logradouros públicos. b)   vias de tráfego e de 
passagem de canalizações publicas, de esgotos e de águas 
pluviais. c)   passagem de canalizações publica de esgoto e de águas pluviais 
nos fundos de lotes, obedecidas as dimensões e demais condições 
estabelecidas na lei.    

§ 3º A lei que dispuser sobre a guarda municipal destinada a proteção dos 
bens, serviços e instalações municipais, estabelecera sua organização e 
competência. 



 §4º [2]A política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de ordenar as 
funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes, deve ser 
consubstanciado em Plano Diretor do Município, respeitado o disposto no 
Estatuto da Cidade. 

                                                                                    SEÇÂO II 

DA COMPETÊNCIA COMUM 

  

Art. 18. É da competência comum do município, da União e do Estado, na 
forma prevista em lei complementar federal; 

I - zelar pela guarda da constituição, das leis e das instituições democráticas e 
conservar o patrimônio publico; 

 II - cuidar da saúde e da assistência publica, da proteção e garantia das 
pessoas portadoras de deficiência; 

III -  proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico e 
cultural, os monumentos, as paisagens naturais e notáveis e os sítios 
arqueológicos; 

IV - impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de 
outros bens de valor histórico, artístico e cultural; 

V - proporcionar os meios de acesso a cultura, a educação e a ciência; 

 VI - proteger o meio ambiente e  combater a poluição em qualquer de suas 
formas; VII - preservar a floresta, a fauna e a flora; 

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar; 

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 
condições habitacionais e o saneamento básico; 

 X - combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e 
elaboração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito; 

§1º - A cooperação do Município com a União e o Estado, tendo em vista o 
equilíbrio de desenvolvimento econômico-social, será feito como determina a 
lei complementar federal.   
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§2º - O Município somente atuara, para o exercício das competências previstas 
nos incisos deste artigo, com a cooperação da União e do Estado, desde que 
as condições oferecidas sejam do interesse do Município e aprovada por lei 
especifica.  

Art. 19.[3] Compete, ainda, ao Município suplementar a legislação federal e a 
estadual, visando ao exercício de sua autonomia e à consecução do interesse 
local, especialmente sobre:            

 I – promoção do ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo, a par de outras limitações 
urbanísticas gerais;             

 II – sistema municipal de educação; 

III – licitação e contratação, em todas as modalidades, para a administração 
pública direta, indireta e fundacional;            

IV – defesa e preservação do meio ambiente e conservação do solo;            

V – combate a todas as formas de poluição ambiental;            

VI – uso e armazenamento de agrotóxicos;             

VII – defesa do consumidor; 

VIII – proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. 

  

 

 
[1] Emenda a LOM 11/2006 

[2] Emenda a LOM 11/2006 

[3] Emenda a LOM 11/2006 
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