
LEI ORGÂNICA DE CUNHA PORÃ - PARTE 5 

CAPITULO III 

DO MEIO AMBIENTE  

Art. 164. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público Municipal e a coletividade e dever de defende-lo e preserva-lo 
para as presentes e futuras gerações.       

§ 1º O Município, em articulação com a União e o Estado, observada as 
disposições pertinentes ao art. 23 da constituição federal, desenvolvera as 
ações necessárias para o atendimento do previsto neste Capitulo.      

 § 2º Para assegurar a efetividade deste direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais o prover o manejo 
ecológico das espécies e ecossistemas; 

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético dos pais e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material 
genético; 

III - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a suspensão permitidos somente através da 
lei, vedada qualquer utilização que compromete a integridade dos atributos que 
justifiquem a sua proteção. 

IV - exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação no meio ambiente, 
estudo prévio, de impacto ambiental, a que se dará publicidade. 

V - controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas métodos e 
substancias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e meio 
ambiente;   

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies 
ou submetam os animais á crueldade.      

§ 3º Aquele que explorar recursos minerais, florestais ou hídricos, fica obrigado 
a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica 
exigida pelo órgão publico competente, na forma da lei.     

§ 4º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 



administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados, conforme determinara lei complementar.  

Art. 165. Toda propriedade agrícola deverá efetuar praticas 
conservacionistas  do solo, água, meio ambiente ecossistema, obedecendo à 
legislação própria, e especialmente: 

 I - proteção das margens de estradas municipais, para evitar erosão, de 
conformidade com as especificações estabelecidas pela autoridade 
competente; 

II - manutenção e reposição de florestas, no mínimo definido em lei, para cada 
propriedades, projetadas obrigatoriamente as nascentes, encostas, margens de 
rios, açudes e riachos; 

III - autorização de autoridade competente para derrubada de matas e 
efetivação de queimadas; 

IV - obrigatoriedade de reflorestamento de áreas publicas, margens de rodovias 
e pátios escolares; 

V - obrigatoriedade de acompanhamento técnico para uso de agrotóxicos e 
destinação de lixo tóxico.       

§ 1º Lei municipal regulamentará formas de incentivo e premiação para as 
propriedades que bem executar as praticas conservacionistas fixadas por 
dispositivos legais, da forma gradual aos resultados obtidos.      

§ 2º A legislação que regulamentar os dispositivos previstos neste artigo 
deverá entrar em vigor no prazo Maximo de um ano e seu cumprimento integral 
deverá se dar no prazo Maximo de cinco anos, contados da data da 
promulgação desta Lei Orgânica.  

CAPÍTULO IV 

DA FAMILIA E DA PESSOA  

Seção I 

Da Família  

Art. 166. O Município dispensara proteção especial ao casamento e 
assegurará condições morais, físicas e sociais dispensáveis ao 
desenvolvimento, segurança e estabilidade da família. 

 Parágrafo único. Para a execução do previsto neste artigo serão adotadas, 
entre outras, as seguintes medidas: 

 I - amparo às famílias numerosas e sem recursos; 



II - ação contra os moles que são instrumentos da dissolução da família; 

III -  estímulos aos pais e as organizações para formação moral, cívica, física e 
intelectual da juventude; 

IV -  desenvolvimento de condições para que a criança e o adolescente 
permaneçam com a família;  

Seção II 

Do Idoso  

Art. 167.[1] 167. A família, a sociedade e o Poder Público têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, 
defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida, nos 
termos da lei e observando o seguinte:             

I –[2] o município destinará dotação orçamentária para fiscalização e 
manutenção dos programas dispensados aos idosos, observando o 
seguinte:            

a) apoio técnico e financeiro;            

b) treinamento e capacitação de recursos humanos;             

II –[3] o Município garantirá entrada livre aos idosos maiores de sessenta e 
cinco anos aos eventos artísticos, culturais e esportivos como: cinema, teatro, 
jogos, apresentações artísticas e outros;            

 III –[4] o Município dará prioridade aos idosos, maiores de sessenta e cinco 
anos, de atendimento em repartições públicas federais, estaduais e municipais, 
incluindo-se as agencias bancárias;            

 IV –[5] o Município deverá estimular a família a permanecer com os idosos em 
seus lares, assegurando o suporte técnico e garantindo: 

a)    a integração da família com o idoso e a comunidade 

;b)    manutenção de uma equipe interdisciplinar que desenvolva ação educativa 
de aceitação e permanência do idoso na família;             

 V –[6] o Município garantirá o funcionamento de associações e de centro de 
convivência para idoso, incentivando o lazer, saúde, intercâmbio cultural, 
confecção de trabalhos manuais, entre outros;            

VI –[7] o Município assegurará à Comissão Regional do Idoso o direito de 
acompanhamento dos programas destinados ao segmento idoso, incluindo as 
supervisões às instituições do Município; 
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VII - [8] O Poder Publico Municipal, através de lei específica, poderá isentar, 
total ou parcialmente, do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - 
IPTU, taxa da coleta, transporte e disposição final do lixo urbano e da taxa de 
limpeza das vias publicas os imóveis de propriedade dos idosos carentes, 
aposentados, pensionistas e deficientes físicos que tiverem apenas um imóvel 
para sua moradia. 
  

  Art. 168. As empresas públicas, ou concessionárias de serviço publico de 
transporte coletivo, são obrigados por forca da lei conceder ao idoso, passes 
mensais de passagem gratuita, sob pena de cassação de concessão.  

Parágrafo Único. Lei Municipal regulamentara alcance e extensão deste 
beneficio, bem como penalidades para a omissão ou bloqueio da utilização do 
mesmo.   

Seção III 

Da Criança e do Adolescente  

Art. 169. No amparo ao desenvolvimento da criança e do adolescente, o 
Município tomara as seguintes medidas: 

I - colaborará com as entidades educacionais e assistenciais que visem a 
proteção e educação da criança; 

II - colaborará com a União, o Estado e Outros Municípios, para a solução do 
problema dos menores desamparados ou desajustados, através de processos 
adequados de permanente recuperação; 

III - incentivará a fiscalização das instituições particulares que cuidem da 
assistência  as crianças e adolescentes; 

 Art. 170. Na prestação de serviços sociais, o município dará prioridade à 
infância e adolescência em situação de abandono ou risco social, visando o 
cumprimento do disposto no art. 227 da Constituição Federal.  

Art. 171. É proibida a venda a crianças e adolescentes de: 

 I - armas, munições e explosivos; 

II - bebidas alcoólicas; 

III -  produtos que podem causar dependência química; 

IV - hospedagem de crianças ou adolescentes em hotel, motel, ou pensão 
estabelecimento congênere, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais 
ou responsáveis.                                                          

Seção IV 
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Da Pessoa portadora de Deficiência 

 Art. 172.[9] O Município assegurará às pessoas portadoras de necessidades 
especiais os direitos previstos nas Constituições Federal e Estadual, dentro dos 
limites e condições possíveis.             

 § 1º[10]. O Município, isoladamente ou em cooperação, manterá programas 
destinados à assistência à pessoa portadora de necessidades especiais, com o 
objetivo de assegurar:                        

 I –[11] apoio assistencial e financeiro para o funcionamento de convivência de 
deficientes, APAE e outros, incentivando o lazer, saúde, alimentação, trabalhos 
artesanais, educação, cultura e outros;            

II –[12] estimulo à família a permanecer com a pessoa portadora de 
necessidades especiais em seus lares, assegurando suporte técnico e 
garantindo: a)    acesso ao centro de convivência, quando for o 
caso;b)    integração da família com o deficiente e a comunidade;c)    manutenção 
de uma equipe interdisciplinar com o Estado e a comunidade que desenvolva 
ação educativa de aceitação e permanência do deficiente na família.             

 III –[13] transporte gratuito nos coletivos urbanos e rurais;                        

§ 2º[14] O Sistema Municipal de Ensino preconizará uma filosofia 
normalizadora e integradora, garantindo à pessoa portadora de necessidades 
especiais o direito ao processo educacional em todos os níveis e 
preferencialmente na rede regular.  

Art. 2º[15] Ficam revogados, renumerando-se os dispositivos, quando for o 
caso, o §8º do art 35, §§1º e 2º do art. 51, inciso XII do art. 54, incisos I à VIII 
do art. 68, inciso IV do art. 71, parágrafo único do art. 90, revoga os art. 125, 
126, 127, 128, todos da Lei Orgânica do Município.  

Art. 3º[16] A Mesa da Câmara publicará, mediante impresso encadernado, a 
íntegra da Lei Orgânica do Município, incorporando, em seu texto, as 
alterações, acréscimos e supressões decorrentes desta Emenda.  

Parágrafo único[17]. Para cumprir o disposto no “caput” deste artigo, fica a 
Mesa da Câmara autorizada a proceder à redação final do texto, em 
atendimento às exigências de:            

 I -[18] correção gramatical, inclusive adotando-se a terminologia correta, 
conforme o caso;            

 II –[19] técnica legislativa, incluindo autorização para:            

a) redefinir Capítulos e Seções;            

 b) renumerar dispositivos;            

http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn9
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn10
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn11
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn12
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn13
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn14
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn15
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn16
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn17
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn18
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn19


c) transformar, quando for o caso:            

1. incisos em parágrafos ou vice-versa;            2. incisos em alíneas ou vice-
versa.            

Art. 4.º[20] Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua 
publicação. 
  

   TITULO IX 

DAS DISPOSICOES GERAIS 

 Art. 173. Incumbe ao Município:         

I- auscultar, permanentemente, a opinião publica, para isto divulgando, sempre 
que possível, com a devida antecedência, projetos e resoluções; 

II - tomar medidas assegurar a celeridade na transmissão e solução dos 
expedientes administrativos, punindo disciplinarmente, nos termos da lei, os 
servidores faltosos; 

III - facilitar, no interesse cultural e educativo do povo, a difusão de jornais e 
periódicos, assim como transmissões por radio e televisão. 

 Art. 174. O Município não poderá dar nome de pessoas vivas a bens e 
serviços públicos de qualquer natureza.  

Parágrafo único. Salvo personalidade marcante, que tenha desempenhado alta 
função na vida administrativa do Município, Estado ou União, somente após um 
ano de falecimento poderá ser homenageada qualquer pessoa com seu nome 
dado a bens ou serviços do Município, e desde que tenha tido marcante 
participação na vida do mesmo.  

ATO DAS DISPOSICOES TRANSITÓRIAS 

 Art. 1º O Prefeito, o Vice-Prefeito e os membros da Câmara Municipal de 
Vereadores de Cunha Porã prestarão o compromisso de manter, defender e 
cumprir a Lei Orgânica do Município da data e no ato de sua promulgação da 
Mesa da Câmara.  

Art. 2º Até o dia cinco de maio de 1990 será promulgada a lei que regulamenta 
o regime jurídico único do funcionalismo municipal a partir desta data, contar-
se-á sessenta dias para a promulgação da lei que regulamenta a 
compatibilização dos servidores públicos municipais a este regime publico com 
a conseqüente reforma administrativa.  

Parágrafo Único. São considerados estáveis os servidores públicos municipais 
que, independente de concurso publico, exerciam suas atividades 

http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn20


continuamente por, pelo menos, cinco anos, na data da promulgação da 
Constituição Federal.  

Art. 3º. A regulamentação e a plena execução desta lei Orgânica, salvo 
especifica determinação em contrario, será feita no prazo Maximo, de um ano, 
a contar contar de sua promulgação.  

Art. 4º - Esta Lei Orgânica, aprovada e assinada pelos integrantes da Câmara 
Municipal, será promulgada pela mesa da Câmara Municipal e entrará em vigor 
na data de sua promulgação, revogadas as suas disposições em contrario.  

Parágrafo Único. Toda matéria legal em vigor, de elaboração anterior a esta Lei 
Orgânica, permanecerá vigorando em todos os seus termos que não se 
chocarem com os dispositivos da mesma.  

Art. 5º - O regime jurídico único, os quadros de carreira e suas 
regulamentações deverão estar em vigor noventa dias após a Promulgação 
desta Lei Orgânica.       

§ 1º Cento e oitenta dias após a promulgação da Lei Orgânica, deverá ser 
efetivada a compatibilização dos servidores públicos municipais ao quadro de 
pessoal resultante da reforma administrativa, conseqüentes das disposições 
desta Lei Orgânica, com a respectiva efetivação dos servidores estáveis e 
aprovados em concurso publico, em seus cargos e funções.      

 § 2º Todo e qualquer serviço público, que estiver exercendo suas funções, 
independente de época de admissão, deverá prestar concurso publico de 
provas ou de provas e de títulos, salvo se comprovar, através de registro de 
Decreto ou Portaria,em livro próprio, já ter prestado, exceções feitas os 
nomeados em cargo em comissão ou função de confiança, aos quais se 
aplicarão os dispostos do art. 39º desta Lei, e os titulares do mandato eletivo, 
aos quais se aplicam os dispositivos legais correspondentes.      

§ 3º A não aprovação do servidor público em concurso para o preenchimento 
do quadro de pessoal, na função que estiver exercendo, impedira sua 
efetivação nesta função, não impedindo, porém, que volte a prestar concurso, 
para esta ou outra função, na oportunidade adequada.     

§ 4º Preenchido o quadro pessoal, o servidor publico não aprovado em 
concurso publico, será colocado em disponibilidade, ou aproveitado em outra 
função prevista em lei. 

§5º - Para fins de concurso publico constará como titulo o tempo de serviço do 
servidor publico em sua função, na forma que a lei determinar.  

Art. 6º - Os dispositivos do art. anterior não se aplicam ao servidor publico do 
regime de emprego regulado pela consolidação das Leis do Trabalho que, 
comprovadamente, justifique a possibilidade de sair do serviço publico ativo, 
por aposentadoria, até a data de 31 de dezembro de 1992.  



Art. 7º - Até a promulgação da lei complementar federal referida no art. 169 da 
Constituição Federal, o Município não poderá despender com pessoal mais do 
que:I -  sessenta e cinco por cento da receita corrente;  

Parágrafo Único. Atingido o valor acima poderá a autoridade deixar de 
conceder a manutenção do valor real da remuneração do servidor, prevista no 
art. 35º do §7º e 8º desta Lei, reduzindo o eventual percentual excedente a 
razão de um quinto por ano, obrigando-se a repor a eventual defasagem 
imediatamente após o retorno a 
normalidade.                                                                                     

 INDICE TEMÁTICO (*) 

AÇÃO COMUNITÁRIA- estímulo - competência municipal (Art. 17º,. XIV)- habitacional 

(Art.133º..)   

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA- atos da (Art. 27º)- descentralização (Art. 104º)- 

indireta-criação (Art 25º)- integrantes da, (Art. 24º)- princípios (Art 23º)- remuneração 

(Art 355º)   

ADOLESCENTE (ver MENOR)- amparo (Art. 169º) 

AGROPECUÁRIA- política agrícola (Art 136º)- práticas conservacionistas (Art. 

165º)   

APOSENTADORIA (ver SERVIDOR)- liberação de concurso público (Art. 6º, DT)- 

no serviço público (Art. 48º) 

ARTES (ver CULTURA)- estímulo (Art. 160º) 

 ASSISTÊNCIA SOCIAL- auxílios eventuais (Art. 138º)   - integração 

socioeconômica e cultural da população de baixa renda (Art.139º)- política social (Art 

139º)- regulada pelo Município (Art. 137º) 

ASSOCIAÇÃO (ÕES)- de Municípios (Art. 106º e 108º)- profissional (Art. 9º)- 

representativas - legitimidade (Art. 7º)- sindical de servidoras municipais (Art. 42º) 

 ATOS- de improbidade (Art. 30º)- ilícitos - prescrição (Art 23º , § único) 

AUTARQUIA- criação (Art 25º) 

AUTONOMIA MUNICIPAL- fundamentos (Art.1º, I) 

BAIRROS (ver DISTRITOS)- conceito (Art.14º, § 1º)- subsede (Art.14º, §2º) 

BENS PÚBLICOS- do Município (Art. 22º) (..*) Organizado pelo Ver. PAULO O. 

CHRIST - Relator-Geral da Lei Orgânica- disposição (Art. 17º, VII)- inservíveis (Art. 

22º, § 2º)- nomes próprios (Art. 174º)- utilização (Art. 17º, XXXI)  



CÂMARA MUNICIPAL (ver PODER LEGISLATIVO)        - comissão (ões)- 

especiais (Art 65º. § 2º a 4º)- permanentes (Art. 65º, § 1º)- representava 

(Art.67º)competência (Art 53º)- da Mesa (Art 69º)-do Presidente (Art 70º)exclusiva 

(Art 54º) composição (Art. 51º)-          da Mesa (art. 64º)convocação- de suplente (Art. 

59°)- extraordinária (Art. 61º)-deliberações (Art 52º)- eleição da Mesa (Art. 63º, § 3º a 

6º)- líderes (Art. 66°)- posse (Art. 63º)- recursos orçamentários (Art. 116º)- regimento 

interno (Art. 68 º)       - reuniões (Art. 60º) 

CARGOS PÚBLICOS (ver SERVIDOR)- acesso (Art. 31º)- comissionados (Art. 

32º)- contratação temporária (Art. 34º)- remuneração (Art. 35º) 

CASAMENTO- proteção especial (Art. 166º) CERTIDÕES- obrigatoriedade de 

fornecimento (Art. 27º, § 2º) 

COLEGÍADO- participação (Art. 11º)- servidores municipais (Art. 45º) 

COMISSÃO (ver CÂMARA MUNICIPAL)- apurar infrações do Prefeito (Art. 97º. § 

3º)   

CONCURSO PÚBLICO- exigência para acesso de servidor (Art. 31º)- obrigatório 

para pessoal ativo (Art. 5º. § 2º - DT) 

CONSÓRCIO- de Municípios (Art 106º/ 108º) 

CONSUMIDOR-defesa do. (Art  140°) 

CONTRIBUIÇÃO- de Melhoria, instituição de. (Art. 122° III)- para custeio de 

previdência de servidor (Art. 121º § único) 

CONTROLE EXTERNO-exercido p/ Câmara (Art.83º) 

 CONTROLE INTERNO- sistemas de, (Art. 85º) 

COOPERATIVISMO-inclusão nos currículos escolares (Art. 152º, VIII e Art. 155º, 

§1º)   

CRIANÇA (ver MENOR) 

CRIME DE RESPONSABILIDADE 

- dos Secretários Municipais (Art.103º, § 2º)- na admissão de servidor (Art. 31º, § 

único)- na manutenção do valor real da remuneração do servidor (Art 35º, §7º)- no 

exercício de outros cargos (Art 98º)- julgamento (Art. 97º)  

CULTOS RELIGIOSOS- vedação a interferência municipal (Art.21º, l) 

 CULTURA- estímulo (Art. 169º)- datas comemorativas (Art. 169º, §2º) 

DECRETO LEGISLATIVO- delegação de leis (Art. 79º, § 2º e 3º)- matérias (Art.80º)  



DEFICIENTE- amparo- competência municipal (Art  17º, XIII)- condições de 

integração (Art. 172º)- reserva de cargos públicos (Art. 33º) 

 DESAPROPRIAÇÃO- competência (Art. 96º, VI)      - indenização (Art. 132º § 

3º)                 

DESENVOLVIMENTO- integrado- objetivos (Art. 132º)- rural- princípios (Art. 

135º)       - urbano (Art. 132º)        

DIREITO(S)- do individuo (Art 4º)-do servidor (Art 37º, § 1º e 2º e Art. 41º)- 

políticos (Art.12º)- sociais (Art.8º)  ] 

DISCRIMINAÇÃO- sanções (Art.6º) 

DISTRITO  - conceito (Art. 14º, § 3º)- criação (Art 15º)- fusão (Art. 15º, § único)-

 requisitos (Art. 16º)- subdivisão (Art 14º, §4º)- sudsede (Art.14º, §2º)  

DOCUNIENTOS (ver CULTURA) 

ECOLOGIA (ver MEIO AMBIENTE) 

EDIFICAÇÕES- normas- competência municipais (Art 17º, XVII)- aprovação de 

projeto (Art. 96, XXII) 

EDUCAÇÃO- adaptação à realidade local (Art. 155º)- concessão de bolsas de estudo 

(Art.159º)- conselho municipal de educação- criação (Art. 156º)- dever municipal (Art 

152°)- estatuto e plano de carreira (Art. 152º)        - gratuidade (Art.154º)        - ideais da 

(Art.151º)         - manutenção de programas- competência municipal (Art. 17º, XI)- 

melhoria de condições (Art. 158º)-princípios (Art. 153º) 

ELEIÇÕES- de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores (Art. 87º) 

EMPREGO (ver SERVIDOR)- temporário (Art. 34º)- regime jurídico (Art. 37º. § 2º e 

Art. 40º) 

EMPRESA PUBLICA- criação (Art. 25º)       - na administração (Art 24º) 

 ENSINO (ver EDUCAÇÃO) 

ESPORTE- desenvolvimento (161º)       - prática nas escolas (Art. 155º §3º) 

ESTADO DE SÍTIO- vedação e alterações na Lei Orgânica (Art.72º, §3º) 

ESTATUTO (ver SERVIDOR)-do magistério (Art. 157º) 

FAMÍLIA-proteção especial (Art  166º) 

FAUNA E FLORA (ver MEIO AMBIENTE)  

FINANÇAS- disposição em Lei complementar (Art. 109º) 



FLORESTAS (ver MEIO AMBIENTE) 

FUNÇÃO PÚBLICA (ver CARGOS)-de confiança (Art.32º) 

FUNÇÃO SOCIAL-da propriedade (Art. 132º, § 2º) 

 FUNCIONÁRIO (ver SERVIDOR) 

FUNDAÇÃO PÚBLICA         - criação (Art. 25º) 

FUNDO- de saúde (Art. 147º, §2º) 

GUARDA MUNICIPAL       - criação (Art. 17º, § 3º)  

GREVE (S)- abusos (Art. 10º, §2º)- direitos de (Art. 10º)       - em serviços públicos 

essenciais (Art. 43º e 44º) 

 HABITAÇÃO- programas de,- apoio (Art. 133º)- competência municipal 

(Art.17º, XVIII)   

IDOSO- amparo- competência municipal (Art. 17°, XIII)- grupo de apoio (Art. 

167º)       - transporte gratuito (Art.168º) 

IGREJA (ver CULTO) 

IMÓVEL (ver PROPRIEDADE) 

IMPOSTOS (ver TRIBUTOS)- instituição da, (Art. 122º, I) 

INCENTIVO- a  práticas conservacionistas (Art. 165º, §1º 

)INDENIZAÇÃO-de propriedade desapropriada (Art, 132º, §3º) 

INFÂNCIA (ver MENOR) 

INQUÉRITO (ver COMISSÃO) 

INTEGRAÇÃO SOCIO- ECONOMICA- competência municipal (Art. 139º)  

INTERVENÇÃO- no Município- condições (Art. 20º) I 

NVIOLABILIDADE- dos vereadores (Art 55º) 

IRRIGAÇÃO (ver AGROPECUÁRIA) 

LEGISLATURA         - duração (Art. 50º, § único) 

LEI (s)- anteriores a Lei Orgânica (Art 4º, § único -DT)- iniciativa (Art 73º)- exclusiva 

do Prefeito (Art 75º)-exclusiva da Mesada Câmara (Art. 76º)- popular (Art. 73º)- 

orçamentária (Art.  111º a1 14 º )        - sobre assuntos locais- competência do Município 



(Art. 17º, I)       - sobre matéria tributária (Art. 121º)       - suplementar a federal e 

estadual (Art  17º, II e 19º) 

LEI (s) COMPLEMENTARAS (es)- dispondo sobre- finanças públicas (Art. 109º)- 

secretárias Municipais (Art. 105º)- exigência de dois terços (Art 74?)- iniciativa (Art. 

73º)- previstas (Art. 74º, § único) 

LEI DELEGADA        - elaboração (Art. 79º)  

LEI ORGÂNICA- emendas (Art 72º)- promulgação (Art. 1º e 4º DT)- regulamentação 

-prazos (Art. 2º, § único- DT) 

 LOTEAMENTO- exigência legal (Art. 134º)- reserva de áreas (Art. 17º,  § 2º) 

 LICENÇAS- competência municipal (Art. 17ºXX e XXI) 

LIXO- limpeza de, competência do Município (Art.17º,XIX) 

LICITAÇÃO        - de obras, serviços, compras e alienações (Art. 28º) 

 MAGISTÉRIO (ver SERVIDOR)- plano de carreira (Art.157º) 

MANDATO- de Prefeito (Art 92º)- de Vereadores (Art 51º) 

AMBIENTE- direito de todos (Art. 164º)- inclusão nos currículos escolares (Art. 155°, 

§ 1º)- incumbência municipal (Art. 164º, §2º)- infrações (Art. 164º, § 4º)- práticas 

conservacionistas (Art. 165º)- recuperação por quem explora (Art. 164º, §3º) 

MENOR- abandono- prioridade (Art 170°)- amparo ao (Art. 169º)- programas 

educacionais competência municipal (Art. 175. XII)-  proibição de venda a (Art 171º)  

   MESA DA CÂMARA- composição (Art. 64º)- eleição (Art. 63º)- iniciativa de lei 

(Art. 76º)   

MUNICÍPIO- competências- privativa (Art. 17º)                   - comuns (Art. 18º)-

fundamentos (Art.1º)- objetivos fundamentais (Art 32º)- regência p/ Lei Orgânica (Art. 

I3º)- sede (Art. 13º)-vedações (AH 21º) 

ORÇAMENTO(s)- anual- competência municipal (Art  17º,111)- estabelecido em lei 

(Art. 110º)- despesa com pessoal-limite (Art 117º)- projeto de lei de,- apreciação pela 

Câmara (Art  113º)- dispositivos estranhos (Art 112º)- prazo (Art. 119º e 120º)- 

vedações (Art.115º)   

ÓRGÃOS PÚBLICOS- integrantes da administração (Art. 24º) 

PARTIDOS POLÍTICOS- vedação a auxilio do Município (Art 21º, IV) 

 PATRIMÓNIO (ver BENS)PENSÃO- de servidor (Art. 489, §6º) 



PLANO        - de carreira- magistério (Art. 157º)- servidor (Art. 36º, § 2º)- Diretor de 

Desenvolvimento Integrado (Art. 17º, §4º e Art . 132º, §1º e 2º)- plurianual-

competência municipal (Art. 17º, lll)- prazos de pretos (Art.119º)- estabelecido em lei 

(Art. 110º)   

PLEBISCITO-criação de distritos (Art. 15°) 

 PODER EXECUTIVO (ver PREFEITO)- exercido p/ Prefeito (Art. 86º)- posse (Art. 

88º)- remuneração (Art. 95º)- substituição do prefeito (Arts. 89º e 90º)      - vaga 

(Arts.91º e 100º)   

PODER LEGISLATIVO (ver VEREADORES)- comissões (Art. 63º a 67º)- 

competência (Art. 53º, 54º, 69º, a 70º)- exercido pela Câmara Municipal (Art. 50º)- 

processo legislativo (Art. 71º)        - reuniões (Art. 60º)        -vereador (Art. 51º, 55º a 

57º)  

PODER PÚBLICO (ver PODER EXECUTIVO E PODER  LEGISLATIVO)- 

omissões-pena (Art 5º) 

PODERES-do Município (Art. 4º)  

POLÍTICA AGRÍCOLA (ver AGHOPECUÁRIA) 

POLÍTICA URBANA (ver DESENVOLVIMENTO)POSSE- do Prefeito e do Vice- 

Prefeito (Art 33º)- dos vereadores (Art. 63º) 

PRECONCEITO (ver DISCRIMINAÇÃO)PREÇOS PÚBLICOS- competência 

municipal (Art. I7º, VI) 

 PREFEITO- atribuições (Art. 96º)                                              - chefiado Poder 

Executivo (Art 86º)- compromisso com Lei Orgânica (Art 1 º -  DT) -  condições de 

elegibilidade (Art. 86º, § único)- eleição (Art. 87º)- férias (Art 94º)- infrações (Art. 97º, 

§ 1º e 2º)        - iniciativa exclusiva de lei (Art 75º)        - julgamento (Art 97º)        - 

licença (Art. 93º)- mandato (Art.92º) - posse (Art. 88º)- remuneração (Art. 95º e 54º, 

XXIII)- substituição (Art. 89º)- sucessão (Art. 90º)- vaga (Art. 91º e 100º)- vedações 

(Art. 98º e 99º) 

PREVIDÊNCIA SOCIAL- suplementação (Art. 141º) 

PRINCÍPIOS- da administração pública (Art. 23º)- econômicos (Art 130º) 

 PROCESSO LEGISLATIVO (ver PODER LEGISLATIVO e LEI)- leis 

compreendidas (Art. 71º) 

 PROJETO DE LEI- iniciativa (Art. 73º)- exclusiva do prefeito (Art. 75º)- exclusiva 

da Mesa da Câmara (Art. 76º)- promulgação (Art. 73º, § 5º e 7º)- rejeitado (Art. 81º)-

  sanção (Art.78º)- solicitação de urgência (Art 77º)- veto (Art 76º, § 1º a 5º) 



PROPAGANDA (ver PUBLICIDADE)PROPRIEDADE- cumprimento da função 

social (Art. 132º, § 2º)- rural- práticas conservacionistas (Art. 165º)- urbana: sub -

utilização (Art. 132º §4º)   

PUBLICIDADE- arrecadação tributária (Art. 129º)- despesas com (Art. 118º)- dos 

atos da administração (Art. 27º)- dos direitos e deveres individuais (Art. 4º)- público a 

atingir (Art. 29º)- vedação a promoção pessoas (Art. 29º) 

QUADRO DE PESSOAL (ver SERVIDOR)- competência municipal (Art. 17º, IV)- 

de carreira (Art. 5º- DT) 

RECEITA (s)  - acompanhamento de cálculo (Art.128º) - transferência -  da União 

(Art. 125º)-  do Estado (Art. 126º)- tributárias do Município (Art. 124º) 

 REGIME JURÍDICO (ver SERVIDOR)- do contratado temporário (Art. 40º)- prazo 

p/ lei de implantação de, (Art. 2º- DT e 5º- DT) 

REMUNERAÇÃO- acumulada (Art. 36º)- isonomia (Art. 38º, 1º)- de servidores (Art. 

35º)       - de Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito (Art. 54º, XXIII)      - limites (Art. 

95º. § único)   

RESOLUÇÃO      - projeto de, (Art 80º) 

SALÁRIOS (ver REMUNERAÇÃO)SAÚDE- ações de, (Art. 144º)- competências do 

Município (Art. 148º)- direitos fundamentais (Art. 143º)- direito social e dever do 

Município (Art. 142º)- prestação de serviços de, - competência do Município 

(Art. 17º, XV)- sistema municipal (Art. 144º, § único)- atribuições (Art. 146º)- 

diretrizes (Art. 145º)- gerenciamento e avaliação (Art. 149º)- recursos (Art. 147º) 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS- atribuições (Art. 103º)- auxiliares do Prefeito 

(Art. 101º)- condições para investidura (Art  102°)- vedações e incompatibilidades 

(Art. 99º) 

 SEGURANÇA PÚBLICA- articulação com Estado e União (Art. 163º) 

 SEGURO-agrícola (Art. 136º, V) 

SERVIÇOS PÚBLICOS- danos dos agentes (Art 26º)-disposição sobre, - competência 

municipal (Art. 170º, VII)- essenciais (Art.10º, §1º)- nomes próprios (Art. 174º)       - 

organização e prestação de, (Art. 17º, X, XXV e XXVIl)  - regulados por lei 

complementar (Art. 131º)  

SERVIDOR (es) PUBLICO (s)- aposentadoria (Art. 48º)- classificação segundo forma 

de acesso (Art. 37º)- direitos dos (Art. 41º)- disponibilidade (Art. 46º, § 3º)- 

estabilidade (Art. 46º e Art. 23º, § único- DT)- exoneração- de comissionados (Art. 

39º)- por sentença judicial ou processo administrativo (Art. 46º, §1º)- mandato eletivo 

(Art. 47º)- quadros de pessoa, competência do Município (Art.17º, IX)- plano de 

carreira- competência municipal (Art. 17º, IX)- instituído p/ lei complementar (Art. 38º, 

§ 2º)       - regime jurídico - competência municipal (Art. 17º, IX)- de emprego (Art. 



40º)                   - estatutário (Art. 38º)- instituído p/ lei complementar (Art. 38º, 

§ 2º) SIGILO- dos atos da administração (Art. 27º) 

SÍMBOLOS- municipais (Art. 13º, § único) 

SINDICATO- de servidores públicos (Art. 42º, § 1º) 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (ver SAÚDE) 

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA        - criação (Art 25º) 

SOLO (ver  DESENVOLVIMENTO)- planejamento e controle- competência 

municipal (Art. 17º. XVI) 

TARIFAS PÚBLICAS-competência municipal  (Art 17º,V)  

TAXAS-instituição de, (Art 122º, II) 

TRANSITO- educação para o, (Art 155º, §2º) 

TRIBUNAL DE CONTAS        - parecer prévio (Art. 83º) 

 TRIBUTOS- instituição de, (Art 122º)- legislação (Art 121º)- municipais - 

competência de instituição (Art. 17º, IV)- vedações (Art. 123º) 

TURISMO- desenvolvimento (Art 162º)      

VALOR REAL       - da remuneração dos servidores (Art. 35º, § 7º e 8º e Art. 7º- DT) 

VELHICE (ver IDOSO)                                                              ] 

 VEREADORES (ver CÂMARA MUNICIPAL e PODER LEGISLATIVO)-

 condições de elegibilidade (Art.51º,§ 1º)- inviolabilidade (Art. 55º)- licenças (Art. 58º)- 

número (Art 51º  § 2º)- perda de mandato (Art. 57º)- vedações (Art. 56º) 

 VETO- projeto de lei (Art. 78º, § 1º a 5º) 

VIAS URBANAS 

- uso e regulamentação - competência municipal (Art. 17º, XXVII e XXX) 

VICE-PREFEITO (ver PREFEITO)- exercício do cargo (Art. 

89º)                                                                                                                         

                                 COMISSÃO REVISORA – 

2006 PRESIDENTE DA COMISSÃO – Ver. SOLMAR SIBÉRIO 

HUBNER RELATOR – Ver. LIANDRO MARCOS 

JAGNOW   DEMAIS MEMBROS DA COMISSÃO – ALFREDO 



FLORIANO SCHUMANN DOLCIMAR LUÍS SANTIN EURI ERNANI 

JUNG 

FLAVIO BIESDORF 

 LAURI STRAUSS ROBERTO ALFF CORRÊA   
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