
LEI ORGÂNICA DE CUNHA PORÃ - PARTE 4 

Seção IV                         

 Dos Auxiliares Diretos do Prefeito  

Art. 101. São auxiliares direto do Prefeito: 

 I - são Secretários Municipais; 

II - os diretores de órgãos da Administração Pública;          

 § 1º Os cargos são de livre nomeação e exoneração do Prefeito;       

 § 2º A Lei Municipal estabelecerá as atribuições dos auxiliares diretos do 
Prefeito, definindo-lhes competência, deveres e responsabilidades;       

§ 3º Terminado o mandato do Prefeito, os ocupantes de cargos previstos No 
“caput” deste artigo, serão automaticamente exonerados, independente de 
notificação ou oficialização, podendo o sucessor do Prefeito que tenha deixado 
o cargo reconduzi-lo, na forma da lei.  

Art. 102. São condições essenciais para a investidura no cargo de Secretário 
ou Diretor: 

I - ser Brasileiro; 

II - estar no exercício dos direitos políticos; 

III - ser maior de vinte e um anos.  

Art. 103. Além das atribuições fixadas em lei, compete aos Secretários ou 
Diretores: 

I - exercer a orientação, supervisão e coordenação dos órgãos e entidades da 
administração municipal na área de sua competência, e referendar os atos 
decretos assinados pelo Prefeito; 

II - expedir instruções para a boa execução da lei, decretos e regulamentos; 

III - apresentar ao prefeito relatório anual de serviços realizados por sua 
Secretarias ou Órgãos; 

IV - praticar os atos pertinentes a suas atribuições que lhe foram outorgadas ou 
delegadas pelo Prefeito; 

V - Comparecer a câmara de Vereadores, sempre que convocados, pela 
mesma, para a prestação de esclarecimentos oficiais.       



 §2º[1] A falta de comparecimento do Secretário Municipal ou Diretor 
equivalente, sem motivo justo, será considerado desacato à 
Câmara.                        

§ 3º[2] Tratando-se de Vereador no exercício dos cargos de que trata o 
parágrafo anterior, o não comparecimento será considerado procedimento 
incompatível com a dignidade da Câmara, sujeito à instauração do competente 
processo político-administrativo para a perda do mandato, na forma do 
Regimento Interno.             

§ 4º[3] Os secretários ou diretores são solidariamente responsáveis com o 

Prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem, ou deles se 
omitirem, quando o deveriam executar. 

 Art. 104. Lei Municipal, de iniciativa do Prefeito, poderá criar administração de 
Bairros e Subprefeituras nos Distritos.        

§ 1º Aos administradores de Bairros ou Intendentes distritais, como delegados 
do poder executivo, compete; 

I - cumprir e fazer cumprir as leis, resoluções, regulamentos e, mediante 
instruções expedidas pelo Prefeito, os atos pela Câmara e por ele aprovados; 

II - atender as reclamações das partes e encaminha-las ao Prefeito, quando se 
tratar de matéria estranha a suas atribuições ou quando for o caso; 

III - indicar ao Prefeito as providencias necessárias ao Bairro ou distrito; 

IV - fiscalizar os serviços que lhe são afetos; 

V - prestar contas ao Prefeito mensalmente ou quando lhes foram solicitadas.  

Art. 105. Lei complementar disporá sobre a criação, estruturação e criação das 
Secretarias Municipais ou órgãos equivalente. 

 Parágrafo único. Os auxiliares diretos do Prefeito apresentarão declaração de 
bens no ato da posse e no termino do exercício do cargo, que constara dos 
arquivos da Prefeitura.  

TITULO VDOS ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL E 
MICRORREGIONAL CAPITULO IDO MUNICIPIO  

Seção I 

Das Disposições Gerais  

Art. 106. No interesse de seus assuntos e no desempenho de suas atribuições, 
o Município se articulara com o Estado e outros municípios, em conjunto ou em 
grupos diferenciados, para formar consórcios, associações e convênios.  
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Seção II 

Da Organização  

Art. 107. A organização das associações do município em convênios, 
consórcios ou associações se fará de acordo com a lei correspondente.  

Seção III 

Da Competência  

Art. 108. As competências do município na articulação  com outros municípios, 
e com o Estado ou com a iniciativa privada serão determinadas em lei.  

TITULO VIDA TRIBUTACAO E DO ORÇAMENTO CAPÍTULO IDAS 
FINANÇAS MUNICIPAIS  

Seção I 

Das Normas Gerais  

Art. 109. Lei complementar disporá sobre: 

 I - finanças públicas; 

II - divida pública interna ou externa, incluída a das autarquias, fundações e 
demais entidades controladas pelo poder púbico; 

III - concessão da garantias pelas entidades publicas; 

IV - emissão e resgate de títulos da divida publica; 

V - fiscalização das instituições financeiras; 

VI - operação de credito realizadas com órgãos e entidades da União, do 
Estado, e outros municípios.  

Seção II 

Dos Orçamentos  

Art. 110. Leis de iniciativa do poder executivo: 

 I  - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

 III - os orçamentos anuais;       



 § 1º Serão estabelecidas, racionalmente, na lei que instituir o plano plurianual, 
as diretrizes, objetivos e metas da administração para as despesas de capital e 
outras, como as relativas aos programas de duração continuada.       

 § 2º A lei de diretrizes orçamentárias incluirá metas e propriedades 
administrativas, as despesas de capital para o exercício financeiro subseqüente 
e orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disposto sobre as 
alterações tributarias e estabelecendo política de aplicação.       

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias do exercício, relatório suscinto 
da  execução orçamentária.       

§ 4º Os planos de programas locais estão elaborados  em consonância com o 
Plano Plurianual e aparecidos pela Câmara Municipal.       

§ 5º A lei orçamentária anual compreende: 

a)    o orçamento fiscal do Executivo e do Legislativo, seus fundos, órgãos e 
entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações mantidas 
pelo poder publico; 

b)    o orçamento de investimentos de empresas de que participe o município; 

c)    o orçamento da seguridade social, abrangendo inclusive os fundos e 
fundações instituídas, e mantida pelo município.  

Art. 111. O projeto de lei orçamentária mostrará o efeito entre receita e 
despesa, em casos de isenções, anistias remissões, subsídios e benefícios 
financeiros, tributários ou crediticios.  

Art. 112. A lei orçamentária anual não conterá dispositiva estranha à previsão 
da receita e a fixação da despesa, permitida os créditos suplementares  e a 
contratação de operadores de credito, ainda que por antecipação de receita 
nos ermos de lei.     

Parágrafo único. Além da Comissão de Justiça, deverá opinar sobre a matéria 
a comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal. 

 Art. 113. Obedecerão às disposições de lei complementar federal e especifica 
e a legislação federal especifica a:  

I - exercício financeiro 

;II - vigência, prazos, elaboração e organização do plano plurianual, a lei de 
diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual; 

III - normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e 
indireta, bem como instituições de fundos.  



Art. 114. Os projetos de lei relativos aos planos plurianual, as diretrizes 
orçamentárias e as propostas de orçamento anual serão apreciadas pela 
Câmara Municipal pelo seu Regimento Interno, respeitados e dispositivos deste 
artigo.            

 § 1º[4] A transparência será assegurada também mediante incentivo à 
participação popular e a realização de audiências públicas, durante os 
processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 
orçamentárias e orçamento. 
  

§ 2º Caberá a comissão permanente de finanças: 

I - examinar e emitir parecer de projetos e propostas referidos neste artigo e 
pelas contas apresentadas anualmente pelo Prefeito; 

II - examinar e emitir parecer sobre planos e programas municipais, distritais 
de, bairro, regionais e setoriais previstos nesta Lei Orgânica e exercer 
acompanhamento e a fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das 
demais comissões da Câmara Municipal, criadas no seu regimento interno;     

§ 3º As emendas só serão apresentadas perante comissão, que sobre elas 
emitirá parecer escrito.    

§ 4º As emendas à proposta do orçamento anual ou aos projetos que a 
modifiquem somente serão aprovados a caso: 

I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orçamentárias; 

II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de 
aprovação de anulação de despesas, excluídas e as que indiquem sobre: 

a)    dotações para o pessoal e seus encargos; 

b)    serviço da divida municipal; 

III - sejam relacionadas: 

a)    com a correção de erros ou omissões; 

b)    com os dispositivos do texto da proposta ou do prejuízo da lei;      

§ 5º As emendas dos projetos de leis de diretrizes orçamentárias não poderão 
ser aprovadas quando incompatíveis com o plano plurianual.     

§ 6º O Prefeito Municipal poderá enviar mensagem a Câmara Municipal para 
propor modificação nos projetos e propostas a que se refere este artigo 
enquanto não iniciada a votação, na comissão, na parte cuja alteração é 
proposta.      
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 § 7º Não enviados no prazo previsto na complementar referida no artigo 113º 
desta Lei Orgânica, a comissão elaborará, nos trinta dias seguintes, os projetos 
e propostas de que trata este artigo.      

§ 8º Aplicam-se aos projetos e propostas mencionados neste artigo, no que 
não contrair o disposto nesta seção, as demais normas relativas ao processo 
legislativo.       

§ 9º Os recursos que, em decorrência do veto, emenda ou rejeição da proposta 
de orçamento anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser 
utilizados conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com 
a prévia e especifica autorização legislativa.  

Art. 115. São Vetados: 

I - o inciso de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentárias ou 
adicionais; 

II - a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam 
os créditos orçamentários ou adicionais;  

 III - a realização de operações de crédito que excedam o montante  das 
despesas de capital, ressalvadas e autorizadas mediante créditos 
suplementares e especificas com finalidade precisa, aprovadas pela Câmara 
Municipal, por maioria absoluta; 

IV -[5] a vinculação de receita de impostos a órgãos, fundo ou despesa, 

ressalvada a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do 
ensino, para as ações e serviços de saúde, para as atividades da 
administração tributária e a prestação de garantias às operações de crédito por 
antecipação de receita. 

V - a abertura de credito suplementar ou especial sem previa autorização 
legislativa, por maioria absoluta, e sem indicação de recursos correspondentes; 

VI - a transposição, o remanejamento ou transferência de recursos de uma 
categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, sem previa 
autorização legislativa, por maioria absoluta 

;VII - a concessão ou utilização de créditos ilimitados; 

VIII - a utilização, sem autorização legislativa especifica, por maioria absoluta 
de recursos do orçamento anual para suprir necessidades ou cobrir déficit de 
empresa, fundações ou fundo do município; 

IX - a instituição de fundos de qualquer natureza sem previa autorização 
legislativa, por maioria absoluta.           
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 § 1º Nenhum investimento, cuja execução ultrapasse um exército financeiro, 
poderá ser iniciado sem previa inclusão no plano plurianual sem lei que 
autorize a inclusão, sob pena de crime contra a administração.       

§ 2º Os créditos especiais ou extraordinários terão vigência no exercício 
financeiro em que foram autorizados, salvo se o ato de autorização for 
promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que , 
reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados no orçamento de 
exercício financeiro subseqüente.       

§ 3º A abertura de credito extraordinário somente será admitido para entender 
as despesas imprevisíveis e urgentes, decorrentes de calamidade publica.  

Art. 116. Os recursos correspondentes a dotações orçamentárias, 
compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados a Câmara 
Municipal, ser-lhe-ão entregues até o dia vinte de cada mês.  

Art. 117. As despesas com o pessoal ativo e inativo do Município não poderão 
exceder os limites estabelecidos em lei complementar federal.  

Parágrafo único – A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem 
como admissão de pessoal, a qualquer titulo, pelos órgãos e entidades da 
admissão direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Publico Municipal só poderão ser feitas:  

I - se houver previa dotação orçamentária suficiente para atender as projeções 
de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes; 

II - se houver autorização especifica na lei de diretrizes orçamentárias, 
ressalvadas as empresas publicas e as sociedades de economia mista.  

Art. 118. As despesas com publicidade, dos poderes do Município, deverão ser 
objeto de dotação orçamentária especifica.                           

Art. 119. Os projetos de lei sobre o plano plurianual, diretrizes orçamentárias  e 
orçamentos anuais serão encaminhados pelo Prefeito á Câmara Municipal, nos 
seguintes prazos:  

 I - até 31 de maio, o plano plurianual; 

II - até 30 de junho, o projeto das diretrizes orçamentárias; 

III - até 30 de setembro, o projeto de lei dos orçamentos anuais;        

§ 1º Apreciados pelo Poder Legislativo, serão encaminhados os projetos de lei 
para a sanção do Prefeito Municipal, nos seguintes prazos: 

I - até 15 de agosto, os projetos de leis do plano plurianual; 



II - até 15 de setembro, os projetos de diretrizes orçamentárias; 

III - até 15 de novembro, os projetos de lei dos orçamentos anuais.       

§ 2º Não atendidos os prazos estabelecidos no parágrafo anterior, e tendo sido 
atendido nos prazos do “caput” deste artigo, os projetos nele previstos serão 
promulgados com lei delegada. 

 Art. 120. Caso Poder Executivo não envie o projeto dos orçamentos anuais no 
prazo legal, o Poder Legislativo adotará como projeto de lei orçamentária em 
vigor, com a correção das respectivas rubricas pelos índices oficiais da inflação 
verificada nos doze meses imediatamente anteriores a data limite do prazo 
prescrito.  

Parágrafo único. A sessão legislativa não será interrompida sem a deliberação 
do projeto de lei orçamentária.  

CAPITULO IIDA COMPETENCIA TRUBUTÁRIA MUNICIPAL  

Seção I 

Das Disposições Gerais  

Art. 121. A legislação municipal sobre a matéria tributária respeitará as 
disposições da lei complementar federal sobre:  

I - conflito de competência; 

II - regulamentação das limitações constitucionais do poder de tributar; 

III - normas gerais de: 

a) definição de tributos e suas espécies, bem como fatos geradores, base de 
cálculos e contribuintes de impostos; 

b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; 

c)  adequado tratamento tributário ao ato cooperativo pelas sociedades 
cooperativas.  

Parágrafo único. O município poderá instituir contribuição, cobrada de seus 
servidores para o custeio, em beneficio destes, de sistema de previdência e 
assistência social.   

Seção II 

Da Competência de Tributar  

Art. 122. O Município poderá instituir os seguintes tributos:  



I - impostos sobre: 

a)    propriedade predial e territorial urbana; 

b)    transmissão intervisos, a qualquer titulo, por ato oneroso, de bens imóveis, 
por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de 
garantia, bem, como cessão de direitos a sua aquisição; 

c)    prejudicada e por força de lei federal; 

d)    serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do 
Estado definida em lei complementar federal que poderá excluir da incidência 
em se tratado de exportação de serviços para o exterior. 

II - taxas, em razão do exercício do poder da policia pela utilização efetiva ou 
potencial, de serviços políticos, específicos e divisíveis,prestados aos 
contribuintes ou postos de sua disposição;       

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a 
administração tributaria, especialmente para conferir efetividade a esses 
objetos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.      

§  2º As taxas não poderão ter base de calculo própria de impostos.      

§ 3º [6]Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, 
§4º, inciso II da Constituição Federal, o imposto previsto no inciso  I, “a”, de 
forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade 
poderá:             

 I –[7] ser progressivo em razão do valor do imóvel; e 

 II –[8] ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do 
imóvel.       

 § 4º O imposto previsto no inciso “b”. 

a)      não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a 
transmissão de bens ou diretor decorrente de fusão,incorporação, cisão ou 
extinção de pessoas jurídicas, salvo se nestes casos, a atividade 
preponderante do adquirente  for a compra e venda  desses bens ou direitos, 
locações de bens imóveis, ou arrendamento mercantil; 

b)      compete à Município em razão da localização do bem.       

§ 5º O imposto previsto no inciso I, “c” não excluiu a incidência do imposto 
estadual sobre a mesma operação.       
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§ 6º As alíquotas dos impostos previstos nos incisos I, “c” e “d” não poderão 
ultrapassar o limite fixado em lei complementar federal.  

Art. 123. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é 
vedada ao município:  

I - exigir ou aumentar o tributo sem lei que estabeleça; 

II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica 
dos rendimentos, títulos ou direitos; 

III - cobrar tributos:a)    em razão a atos gerados ou ocorridos antes do inicio da 
vigência da lei que os houver instituído ou aumentado;b)    no mesmo exercício 
financeiro em que haja sido publicada a lei em que os institui ou aumentou;IV - 
utilizar o tributo com o efeito de confisco; 

V - estabelecer limitações de trafego de pessoas ou bens por meio de tributos 
intermunicipais, ressalvado a cobrança de pedágio pela utilização de vias 
conservadas pelo município; 

VI  - instituir impostos sobre 

:a)     patrimônio, renda ou serviço da União ou do Estado; 

b)     templos de qualquer culto; 

c)     patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, inclusive suas 
fundações, das entidades judiciais dos trabalhadores, das instituições de 
educação e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos aos requisitos 
da lei; 

VII - Estabelecer diferença tributaria entre bens e serviços de qualquer 
natureza, em razão de sua procedência ou destino.               

 § 1º A vedação do inciso VI, “a”, é extensiva das autarquias e as fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, a 
renda e aos serviços vinculados ás suas finalidades essenciais ou ás delas 
decorrentes.       

§ 2º As vedações do inciso VI, “a” e a do parágrafo anterior não se aplicam ao 
patrimônio, a renda e aos serviços  relacionados com a exploração de 
atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis e empreendimentos 
privados ou que haja contraprestação ou pagamento dos preços ou tarifas pelo 
usuário, nem exonera promitente comprador da obrigação de pegar impostos 
relativos ao bem imóvel.        



 § 3º As vedações expressas no inciso VI, alínea “b” e “c”, compreendem 
somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades 
essenciais das entidades nele mencionadas.       

 § 4º A lei determinara medidas para que os consumidores sejam esclarecidos 
a cerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços.       

 § 5º Qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou 
previdenciária só poderá ser concedida através da lei municipal especifica.  

CAPITULO III 

DA DISTRIBUICAO DAS RENDAS TRIBUTARIAS  

Art. 124. [9]A receita do Município constituir-se-á de:            

 I -[10] arrecadação dos tributos municipais;            

II -[11] participação em tributos da União e do Estado, consoante determina a 
Constituição Federal;            

 III -[12] recursos resultantes do Fundo de Participação dos Municípios;            

IV -[13] utilização de seus bens, serviços e atividades.   

Parágrafo único. A lei estadual que dispuser sobre repartição tributária do 
ICMS assegurará, no mínimo, que três quartas partes serão na proporção no 
valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadoria e nas 
prestações de serviços realizados em seu território. 

 Art. 125[14] Revogado              

Art. 126[15]. Revogado              

Art. 127[16] Revogado              

 Art. 128[17] Revogado  

Art. 129. O Município divulgará até o último dia do mês subseqüente ao da 
arrecadação, o montante de cada um dos tributos arrecadados e os recursos 
recebidos, discriminados por tributos.  

TÍTULO VIIDA ORDEM ECONÔMICA E FINANCEIRA CAPÍTULO IDOS 
PRINCIPIOS GERAIS DA ECONÔMIA MUNICIPAL 

 Art. 130. O Município na sua circunscrição territorial e dentro de sua 
competência constitucional, assegura a todos dentro dos princípios da ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, 
existência dignos, observados aos seguintes princípios:  
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I - autonomia municipal; 

II - propriedade privada; 

III - fundação social da propriedade; 

IV - livre concorrência; 

V - defesa do consumidor; 

VI - defesa do meio ambiente; 

VII - redução das desigualdades sociais; 

VIII - busca do pleno emprego; 

IX - tratamento favorecido para as cooperativas e empresas brasileiras de 
pequeno porte e microempresas.        

§ 1º É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
salvo disposições em contrario previstos em lei.      

§ 2º Na aquisição de bens e serviço, o Poder Público Municipal dará tratamento 
preferencial, na forma da lei, a empresa brasileira de capital nacional.      

§ 3º A exploração direta da atividade econômica, pelo município, só será 
permitida em caso de relevante interesse coletivo, na forma da lei 
complementar que, dentre e outras especificará as seguintes exigências para 
as empresas públicas e sociedades de economia mista ou entidade que criar 
ou manter: 

I - regimento jurídico das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações 
trabalhistas e tributarias; 

II - proibição de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado; 

III - subordinação a uma secretária municipal; 

IV - adequação da atividade ao Plano Diretor, ao plano plurianual e as 
diretrizes orçamentárias; 

V - orçamento anual aprovado por lei.  

Art. 131. A prestação de serviços públicos pelo município, diretamente ou sob 
regime de concessão ou permissão, será regulada em lei complementar que 
assegurará:  

I - e exigência da licitação, em todos os casos; 



II - definição do caráter essencial dos contratos de concessão ou casos de 
programação, condições de caducidade, forma de fiscalização e rescisão; 

III - os direitos dos usuários; 

IV - a política tarifária; 

V - a obrigação de manter serviço adequado.  

CAPÍTULO II 

DO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 

 Seção I 

Da Política de Desenvolvimento Integrado  

Art. 132.[18] A. A política de desenvolvimento urbano tem como 
diretrizes:            

 I –[19] garantia do direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 
infra-estrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao 
lazer;            

II –[20] gestão democrática da cidade, por meio da participação da população e 
de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na 
formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de 
desenvolvimento urbano;            

III –[21] estímulo à preservação de áreas periféricas de produção agrícola e 
pecuária;            

 IV –[22] proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e 
construído, do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e 
arqueológico;            

 V –[23] direito de construir submetido à função social da propriedade;            

VI –[24] ordenação e controle do uso do solo urbano, de forma a evitar: 

a)  a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b)  a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c)  o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivo ou inadequado em 
relação à infra-estrutura urbana; 

d)  a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como 
pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente; 
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e)  a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua sub - utilização 
ou não utilização; 

f)   a deterioração de áreas urbanizadas; 

g)  a poluição e a degradação ambiental;            

VII –[25] regularização fundiária de áreas ocupadas por população de baixa 
renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e 
ocupação do solo e edificação, consideradas a situação econômica da 
população e as normas ambientais;            

VIII –[26] integração e complementariedade entre as atividades urbanas e 
rurais, tendo em vista o desenvolvimento socioeconômico do Município;            

IX –[27] criação e manutenção de parques de especial interesse urbanístico, 
social, ambiental e de utilização pública;            

X –[28] planejamento do desenvolvimento da cidade, da distribuição espacial da 
população e das atividades econômicas do Município, de modo a evitar e 
corrigir distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio 
ambiente;            

XI –[29] adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de 
expansão urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, 
social e econômica do Município;            

XII –[30] justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de 
urbanização;            

XIII –[31] adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e 
financeira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de 
modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e fruição dos 
bens pelos diferentes segmentos sociais;            

XIV –[32] recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha 
resultado a valorização de imóveis urbanos;            

XV –[33] audiência do poder público e da população interessada nos processos 
de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente 
negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a 
segurança da população;            

XVI –[34] simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo 
e das normas edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento 
da oferta dos lotes e unidades habitacionais;            

XVII –[35] manutenção de sistema de limpeza urbana, coleta, tratamento e 
destinação final do lixo; 
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 XVIII –[36] reserva de áreas urbanas para implantação de projetos de cunho 
social e ambiental. 
  

 § 1º O Plano Diretor, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento básico 
da política de desenvolvimento urbano.      

§ 2º A propriedade cumpre a função social quando atende as exigências 
fundamentais de ordenação urbana expressa pelo Plano Diretor.      

§ 3º Os imóveis urbanos desapropriados pelo Município serão pagos com 
previa e justa indenização em dinheiro, salvos os casos previstos em lei.      

§ 4º O proprietário de solo urbano incluído no Plano Diretor, cuja área não for 
edificada, estiver sub-utilizada ou não utilizada, nos termos da lei federal, 
deverá promover seu adequado aproveitamento sob pena de aplicação de 
sanções previstas no art. 182, §4º da Constituição Federal, reguladas por lei.  

Seção II 

Da Política Habitacional  

Art. 133. O Município manterá programas de apoio à formação de associações 
de desenvolvimento urbano e de mutirões habitacionais, com vistas à melhoria 
das condições de moradia e de habitabilidade da população de baixa renda.  

Art. 134. A lei municipal exigirá áreas especificas para lazer nas áreas de 
expansão urbana e definirá critérios para sua implantação e utilização. 

 CAPÍTULO III 

DO DESENVOLVIMENTO RURAL  

Seção I 

Dos Princípios Gerais  

Art. 135. O município desenvolverá programas e formas de apoio ao 
desenvolvimento rural, especialmente a produção agrícola e pecuária, 
incentivando e apoiando ações de desenvolvimento elaboradas por órgãos da 
administração direta, indireta, associações ou cooperativas na forma da lei.  

Seção II 

Da Política Agrícola  

Art. 136. A política agrícola será planejada e executada na forma da lei, com a 
participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e 
trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de 
armazenamento e de transporte, levando em conta, principalmente: 
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 I - os instrumentos creditícios e rurais; 

II - os preços compatíveis com os custos de produção e a garantia de 
comercialização; 

II - o incentivo a pesquisa e á tecnologia; 

IV - a assistência técnica e extensão rural; 

V - o seguro agrícola;VI - o cooperativismo; 

VII - a eletrificação rural, irrigação e o abastecimento de água; 

VIII - a habitação para o trabalhador rural; 

IX - o desenvolvimento de culturas alternativas;       

§ 1º Incluem-se no planejamento agrícola as atividades agro-industriais, agro-
pecuárias e florestais.      

 § 2º Serão compatibilizadas as ações de política agrícola e de reforma 
agrária.  

TITULO VIII 

DA POLÍTICA SOCIAL ECONÔMICA CAPÍTULO IDA SAÚDE  E DA 
ASSITÊNCIA SOCIAL  

Seção I 

Da Assistência Social  

Art. 137. O Município, dentro de sua competência, regulará o serviço social, 
favorecendo e coordenando as iniciativas particulares que visem a este 
objetivo.       

§ 1º O plano de assistência social do Município, nos termos da lei em que 
estabelecer, terá por objetivo a correção dos desequilíbrios do sistema social, 
visando u desenvolvimento social harmônico, consoante art. 203º da 
Constituição Federal.      

§ 2º Caberá ao Município promover as obras e serviços que, por sua natureza 
e extensão, posam ser realizados pelas instituições de caráter privado.      

§ 3º O poder público deverá coordenar e manter um sistema de informações e 
estatísticas na área de assistência social.      

§ 4º A coordenação e execução da assistência social exercida pelo Município 
serão realizadas por órgão próprio, definido em lei, que devera prever os 
recursos necessários para seu funcionamento.  



Art. 138. Caberá ao Município a prestação de auxílios eventuais, destinados ao 
atendimento à situação de morte, nascimento, emergência e vulnerabilidade 
temporária, que poderão ser concedidos sob a forma de dinheiro ou “in natura”, 
variando seu valor e variação segundo a natureza e situação de carência do 
beneficiário.  

Art. 139. Compete ao Município, ainda que corrente ou supletivamente ao 
Estado ou a União, assegurar através da política social, a integração sócia 
econômica e cultural, do segmento da população de baixa renda, utilizando 
recursos próprios ou captados junto a União, ao Estado ou a comunidade.        

§ 1º A abordagem das populações carentes far-se-á prioritariamente ao nível 
de família e comunidade.       

§ 2º As comunidades deverão participar, através de suas lideranças naturais e 
institucionais, de todas as etapas de seu processo de integração, desde a 
elaboração de diagnósticos, eleição de propriedades e escolha dos meios de 
execução das ações tomando-se as seguintes medidas: 

I - orientação ao trabalho, geração de empregos e limitação aos programas de 
distribuição de alimentos sem controle do trabalho dos beneficiados; 

II - municipalização da casa de abrigo do menor e lar do idoso; 

III - criação do serviço e prevenção, orientação, recebimento de 
encaminhamento de denuncias referentes à violência no seio das relações 
familiares.       

§ 3º Os meios de execução não poderão omitir o respeito a dignidade do 
cidadão, sua autonomia e seu direito de benefícios e serviços de qualidade, 
bem como a  convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer 
comprovação vexatória de necessidade.  

Art. 140. Cabe ao município executar a política de defesa do consumidor no 
âmbito de seu território, obedecida à legislação estadual e federal pertinente, 
implantando-se o serviço municipal de proteção ao consumidor, conforma lei 
especifica.  

 Art. 141. Compete ao Município suplementar, se for o caso, os planos de 
previdência social, estabelecidos em lei federal.  

Seção II 

Da Saúde  

Art. 142. A saúde é direito de todos os munícipes e dever do Poder Público, 
assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário as 
ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação.  



Art. 143. A saúde implica os seguintes direitos fundamentais:  

I - acesso a terra e aos meios de produção; 

II - condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, 
educação, transporte e lazer; 

III - respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; 

IV - acesso universal e igualitário de todos os habitantes do município as ações 
de saúde e os serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde, sem 
nenhuma descriminação. 

 Art. 144. As ações de saúde são de natureza pública, devendo sua execução 
ser feita, preferencialmente através de serviços oficiais e, supletivamente, 
através de serviço de terceiros. 

Parágrafo único. As ações e serviços de saúde  integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema municipal de saúde 
organizando de acordo com as seguintes diretrizes;  

I - distritalização de recursos, técnicas e praticas; 

II - integralidade na prestação das ações de saúde adequadas as realidades 
epidemiológicas; 

III - participação, em nível de decisão, de entidades representativas de usuários 
e de profissionais de saúde na formalização e controle da política municipal e 
das ações de saúde através da constituição dos conselhos de caráter 
deliberativo a partidário, a serem criados por lei municipal que estabelecera 
competências e normas de organização e funcionamento.  

Art. 145. O Município integra, com a União, o Estado e com os recursos da 
seguridade social, um sistema unificado de saúde, cujas ações e serviços 
públicos na sua circunscrição territorial são por ele dirigidos, com as seguintes 
diretrizes; 

I - atendimento integral, com a prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 

II - participação na comunidade;       

§ 1º A assistência à saúde é livre à iniciativa privada, respeitados os 
dispositivos legais correspondentes.      

§ 2º As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do 
único sistema de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito 
publico ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e as sem fins 
lucrativos.      



§ 3º É vedado ao Município a destinação de recursos públicos para auxílios e 
subvenções as instituições privadas com fins lucrativos. 

 Art. 146. Ao sistema unificado de saúde compete:  

I - controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substancias de interesse 
para a saúde e fiscalizar a produção de medicamentos, equipamentos 
imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 

II - executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 
saúde do trabalhador; 

III - ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; 

IV - participar da formulação da política e da execução das ações de 
saneamento básico; 

V - incrementar, na área de sua atuação, o desenvolvimento cientifico e 
tecnológico; 

VI - participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e 
utilização de substancias e produtos psicoativos, tóxicos e radiativos; 

VII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido e do 
trabalho.  

Art. 147. O sistema municipal de saúde será financiado com recursos do 
orçamento do Município, do Estado, da União, da seguridade fiscal e de outras 
fontes.      

§ 1º O volume mínimo de recursos destinados à saúde pelo Município 
corresponderá, anualmente, a treze por cento das receitas oriundas do fundo 
de participação dos municípios, através de transferências correntes da 
União.     

§ 2º Os recursos financeiros do sistema municipal de saúde serão 
administrados por meio de um fundo municipal de saúde, vinculado a 
correspondente secretária municipal, definida em lei. 

 Art. 148. São competência do Município, exercidas por uma secretária de 
saúde ou seu equivalente:  

I - direção do sistema unificado de saúde no âmbito do Município, em 
articulação com o órgão estadual competente; 

II - garantia, aos profissionais de saúde, de inclusão nos quadros de carreira do 
serviço público, com incentivo a dedicação integral e exclusiva, a capacitação e 
reciclagem permanentes e adequadas condições de trabalho, em todos os 
níveis; 



III - assistência à saúde; 

IV - elaboração e utilização periódica de um plano municipal de saúde em 
termos de propriedades de estratégias municipais, em consonância com os 
planos estaduais e de acordo com as diretrizes do Conselho Municipal de 
Saúde; 

V - elaboração e atualização da proposta orçamentária do sistema unificado da 
saúde; 

VI - administração municipal do fundo de saúde; 

VII - proposição de projetos de leis municipais que contribuam para viabilizar e 
concretizar o sistema de saúde no Município; 

VIII - compatibilizarão e complementação das normas técnicas do Ministério da 
Saúde e órgãos estadual equivalente, de acordo com realidade municipal; 

IX - planejamento e execução das ações de controle das condições e dos 
ambientes de trabalhos e dos problemas de saúdes relacionados; 

X - administração e execução das ações e serviços de saúde e promoção 
nutricional, de abrangência municipal ou intermunicipal, 

XI - formulação e implementação da política de recursos humanos na esfera 
municipal, de acordo com as políticas nacional ou estadual de desenvolvimento 
de recursos humanos para a saúde; 

XII - implementação do sistema de informação em saúde no âmbito municipal; 

XIII - acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de 
morbimortalidade no âmbito do município; 

XIV -  planejamento e execução da vigilância sanitária e epidemiológica e de 
saúde do trabalhador, no âmbito municipal; 

XV - planejamento e execução das ações de controle do meio ambiente, e de 
saneamento básico no âmbito do Município, em articulação com os demais 
órgãos governamentais; 

XVII - complementação nas normas referentes às relações com o setor privado 
e a celebração de contratos em serviços privados de abrangência municipal; 

XVIII - celebração de consórcios intermunicipais para a formação de sistemas 
de saúde quando houver indicação técnica e consenso das partes.  

Art. 149 – O gerenciamento do sistema municipal de saúde deve seguir 
critérios de compromisso com o caráter público dos serviços e da eficácia em 
seu desempenho. 



 Parágrafo único. A avaliação será feita pelos órgãos colegiados deliberativos 
do sistema;  

Art. 150. Sempre que possível, o Município proverá a formação de consciência 
sanitária individual nas primeiras idades, através do ensino primário e pré-
escolar.  

Parágrafo único. Compete ao Município suplementar, se necessário, a 
legislação federal, e a estadual que disponham sobre a regulamentação, 
fiscalização e controle das ações e serviços de saúde, que se organizam em 
sistema único, observados os preceitos estabelecidos na Constituição Federal.  

CAPÍTULO II 

DA EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO  

Seção I 

Da Educação  

Art. 151. A educação , direito de todos e dever do Poder Público e da família, 
será promovida e inspirada nos ideais da liberdade, igualdade e solidariedade 
humana, do bem estar social e da democracia, visando o pleno exercício da 
cidadania.  

Art. 152. O dever do Município com a educação será efetivado mediante a 
garantia de:  

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que dele não 
tiverem acesso na idade própria; 

II - progressiva extensão de obrigatoriedade e gratuidade no ensino médio; 

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
preferentemente na rede regular de ensino; 

IV - atendimento em creche e pré-escola as crianças de zero a seis anos de 
idade; 

V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; 

VI - oferta de ensino noturno regular, adequado as condições do educando; 

VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas 
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde; 



VIII - inclusão nos currículos escolares no ensino fundamental, de informações 
básicas sobre a agricultura e meio ambiente, inclusive associativismo, 
sindicalismo e cooperativismo; 

IX - elaboração de plano municipal de educação, aprovado em lei, articulado 
com os planos estadual e nacional; 

X - promoção de cursos e aperfeiçoamento e reciclagem em todas as áreas de 
ensino municipal, incentivando participação do corpo docente e penalizando os 
faltosos; 

XI - investimentos, em cursos de ensino fundamental e médio, de formação 
técnica, profissional, correspondentes às necessidades econômico-sociais e 
humanas da região, respeitada legislação e diretrizes estadual e federal sobre 
a matéria; 

XII - número de profissionais suficientes frente à demanda escolar; 

XIII  - condições fiscais para o funcionamento das escolas; 

XIV - eleição de diretores de pré-escola e escolas de ensino fundamental e 
médio, através de voto direto de pais, professores, funcionários e alunos a 
partir da quinta série, com propriedade para habilitados em educação do 
próprio estabelecimento, regulada por lei; 

XV - incentivo ao desenvolvimento da horticultura nas escolas da rede 
municipal;  

Art. 153. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 I - igualdade de condições para o acesso a permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 
o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e coexistência de 
instituições publicas e privadas de ensino; 

IV - gestão democrática do ensino publico, na forma da lei;  

Art. 154. O ensino oficial do Município será gratuito e atuará prioritariamente no 
ensino fundamental e pré-escolar;      

§ 1º O acesso no ensino obrigatório é gratuito e direito público subjetivo.     

§ 2º O não oferecimento de ensino obrigatório pelo Município, ou a sua oferta 
irregular, importa responsabilidade pela autoridade competente.     



§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino 
fundamental, fazer-lhe a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela 
freqüência a escola.     

§ 4º O ensino religioso constitui disciplina das escolas municipais e será 
ministrada respeitando a confissão religiosa do aluno.     

§ 5º O sistema de ensino municipal assegurará aos alunos necessitados 
condições de eficiência escolar.  

Art. 155 – Os currículos escolares da rede oficial municipal, serão adequadas 
as peculiaridades do município e a valorização de sua cultura e seu patrimônio 
histórico, artístico, cultural e ambiental.      

 § 1º Serão incluídos no currículo escolar do ensino fundamental, conteúdos 
relativos à preservação do meio ambiente e recursos naturais, técnicas 
agrícolas, cooperativismo e sindicalismo.     

§ 2º O Município deverá estabelecer e implantar políticas de educação e 
segurança do transito, em articulação com o estado.     

§ 3º O Município fomentará as praticas desportivas, especialmente nas escolas 
a eles permanentes. 

 Art. 156. O Município criará um conselho municipal de educação, incumbindo 
de normalizar e fiscalizar o sistema municipal de ensino com composição e 
atribuições definidos em lei, devendo incluir: 

I - representantes de entidades de magistério e de outras organizações da 
sociedade civil, ligadas a área; 

II - membros indicados pelo Poder Público.  

Art. 157. O estatuto e os planos de carreira do magistério e o pessoal técnico 
administrativo do Município, serão elaborados através de lei complementar, 
obedecidos os termos do art. 206º da Constituição Federal e desta Lei 
Orgânica, assegurando: 

I - piso salarial único para todo magistério, de acordo com o grau de formação; 

II - progressão funcional na carreira, baseada na titulação; 

III - ingresso na carreira através de concurso publico, provas e títulos;  

Art. 158. Além da manutenção de seu sistema de ensino, o Município poderá 
atuar, mediante, convenio com o estado, visando à melhora de qualidade do 
ensino, através de: 

I - programa de transporte escolar para alunos de área rural; 



II - manutenção de rede física escolar estadual; 

III - atendimento médico - odontológico ao educando. 

 Art. 159. A assistência financeira as fundações educacionais de ensino de 
nível médio e superior, se fará mediante celebração de convênios e 
concessões de bolsas de estudo para estudantes que comprovem o 
rendimento escolar adequado, assegurando o retorno do rendimento ao 
Município mediante prestação de serviços nos períodos de férias, 
preferencialmente ao sistema de ensino e aos programas de desenvolvimento 

da agricultura.[37]  

Seção IIDa Cultura  Art. 160. O Município estimulará o desenvolvimento das 
ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, observando o disposto na 
Constituição Federal.      

  § 1º Ao Município compete suplementar, quando necessário, a legislação 
federal e estadual, disposto sobre a cultura.      

§ 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação 
para o Município.      

§ 3º A o Município cumpre proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos,as paisagens naturais 
notáveis e de sítios arqueológicos, em articulação com o governo federal e 
estadual.  

Seção III 

Do Esporte 

 Art. 161. O município através do órgão especifico da Administração direta ou 
de autarquia ou de fundação, desenvolverá ações de incentivo ao 
desenvolvimento de esporte, em qualquer modalidade, com o objetivo de 
promover melhores condições de desenvolvimento físico, emocional e social da 
população, especialmente a criança e ao adolescente.       

 § 1º A lei definirá estrutura, forma de atuação e prioridades ao 
desenvolvimento do esporte municipal;      

 § 2º Os clubes ou entidades relacionadas ao esporte do Município, 
participarão da escolha dos dirigentes dos órgãos de direção e coordenação 
das atividades esportivas municipais como, determinar lei específica.  

Seção IV 

Do Turismo  
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Art. 162.[38] O Município poderá constituir guarda municipal, força auxiliar 
destinada a proteção de seus bens, serviços e instalações, nos termos da lei 
complementar.             

§ 1º[39] A lei complementar de criação da guarda municipal disporá sobre 
acesso, direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho, com base na 
hierarquia e disciplina.          

 § 2º[40] A investidura nos cargos da guarda municipal far-se-á mediante 

concurso público de provas e títulos.  

Seção V 

Da Segurança Pública 

 Art. 163. O Município articulara com o Estado e com a União as formas de 
atuação com os agentes da segurança pública, cooperando, no que lhe couber, 
para se atingir a eficiência e a eficácia de seus objetivos.  
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