
LEI ORGÂNICA 

LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU/SC. 

PREÂMBULO 

A Comunidade Blumenauense, sob a proteção de Deus e consciente da sua 

responsabilidade, promulga e adota, através dos Vereadores eleitos e integrantes do 

Poder Legislativo, a seguinte Lei Orgânica do Município de Blumenau, conclamando a 

todos para assegurar a autonomia municipal, os direitos sociais e individuais, a 

liberdade, a segurança, a unidade, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade, a 

justiça, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa, o pluralismo político, o território próprio, a defesa da democracia, a proteção 

ao meio ambiente, o repúdio ao terrorismo, à violência, ao tóxico e ao racismo, a 

cooperação entre os Municípios, a solução política dos conflitos, a integração 

econômica, política, social, educacional, cultural da nossa gente e a administração 

pública local transparente e voltada ao bem-estar de todos cidadãos. 

“Vale, assim, uma palavra, ainda que brevíssima, ao Preâmbulo da Constituição, no 

qual se contém a explicitação dos valores que dominam a obra constitucional de 1988 

(...). Não apenas o Estado haverá de ser convocado para formular as políticas públicas 

que podem conduzir ao bem-estar, à igualdade e à justiça, mas a sociedade haverá de 

se organizar segundo aqueles valores, a fim de que se firme como uma comunidade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos (...). E, referindo-se, expressamente, ao 

Preâmbulo da Constituição brasileira de 1988, escolia José Afonso da Silva que ‘O 

Estado Democrático de Direito destina-se a assegurar o exercício de determinados 

valores supremos. ‘Assegurar’, tem, no contexto, função de garantia dogmático-

constitucional; não, porém, de garantia dos valores abstratamente considerados, mas 

do seu ‘exercício’. Este signo desempenha, aí, função pragmática, porque, com o 

objetivo de ‘assegurar’, tem o efeito imediato de prescrever ao Estado uma ação em 

favor da efetiva realização dos ditos valores em direção (função diretiva) de 

destinatários das normas constitucionais que dão a esses valores conteúdo específico’ 

(...). Na esteira destes valores supremos explicitados no Preâmbulo da Constituição 

brasileira de 1988 é que se afirma, nas normas constitucionais vigentes, o princípio 

jurídico da solidariedade” (ADI 2.649, voto da Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 

8-5-2008, Plenário, DJE de 17-10-2008.) 

TÍTULO I 

OS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1º O Município de Blumenau, pessoa jurídica de direito público interno, integra a 

organização político-administrativa da República Federativa do Brasil e a divisão 

administrativa do Estado, com a autonomia assegurada pela Constituição da República. 

 “A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os 

Municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la 

junto com os Estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia 

municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade 

decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) 

autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes 



no Legislativo. O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana 

não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não 

é comum apenas aos Municípios envolvidos, mas ao Estado e aos Municípios do 

agrupamento urbano.” (ADI 1.842, rel. min.Gilmar Mendes, julgamento em 6-3-2013, 

Plenário, DJE de 16-9-2013.) 

Art. 2º O Município de Blumenau rege-se pelos princípios fundamentais da 

Constituição da República Federativa do Brasil e fundamenta sua existência 

principalmente: 

I - na autonomia; 

II - na dignidade do homem; 

III - na liberdade da pessoa humana; 

IV - na justiça social; 

V - na livre iniciativa; 

VI - na igualdade perante a lei; 

VII - na democracia com responsabilidade, segurança e justiça; 

VIII - no respeito à ordem constitucional e à lei moral; 

IX - no território próprio; 

X - no direito à vida em ambiente ecologicamente equilibrado. 

TÍTULO II 

DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS 

Art. 3º A sede do Município dá-lhe o nome e tem categoria de cidade, enquanto a sede 

do Distrito tem a categoria de Vila. 

 “A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 

constituídas por agrupamentos de Municípios limítrofes, depende, apenas, de lei 

complementar estadual.” (ADI 1.841, rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 1º-8-

2002, Plenário, DJ de 20-9-2002.) No mesmo sentido: ADI 1.842, rel. p/ o ac. 

min.Gilmar Mendes, julgamento em 6-3-2013, Plenário, DJE de 16-9-2013. 

Art. 4º Constituem bens municipais todas as coisas móveis e imóveis, direitos e ações 

que, a qualquer título, pertençam ao Município. 

Parágrafo Único - Lei Municipal disporá sobre administração, alienação, aquisição e 

uso dos bens municipais. 

(Assunto tratado no art. 14, IX e X) 

Parágrafo único. A desapropriação dos bens do Município de Blumenau somente 

se dará mediante lei justificada pela necessidade, utilidade pública ou por interesse 

social, conforme previsto no plano diretor e devida notificação prévia ao 

proprietário do imóvel; 



Seguindo a jurisprudência adotada pelo STF. 

"Imóvel urbano. Desapropriação por utilidade pública e interesse social. Acórdão que 

declarou a sua ilegalidade, por ausência de plano diretor e de notificação prévia ao 

proprietário para que promovesse seu adequado aproveitamento, na forma do art. 182 e 

parágrafos da Constituição. Descabimento, entretanto, dessas exigências, se não se está 

diante da desapropriação-sanção prevista no art. 182, § 4º, III, da Constituição de 1988, 

mas de ato embasado no art. 5º, XXIV, da mesma Carta, para o qual se acha 

perfeitamente legitimada a Municipalidade." (RE 161.552, rel. min.Ilmar Galvão, 

julgamento em 11-11-1997, Primeira Turma, DJ de 6-2-1998. 

Art. 5º O Município defenderá o direito à participação no resultado da exploração de 

petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de 

outros recursos minerais de seu território. 

Art. 6º São símbolos do Município de Blumenau o Brasão, a Bandeira e o Hino. 

Parágrafo Único - Lei Municipal determinará normas sobre os símbolos do Município e 

as características histórico-culturais de Blumenau que devam simbolizar. 

CF – ART. 13, § 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter símbolos 

próprios. 

TÍTULO III 

COMPETÊNCIAS MUNICIPAIS 

Art. 7º Compete ao Município: 

I - legislar sobre assuntos de interesse local;  

“É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento 

comercial.” (Súmula Vinculante 38.) 

“Competência do município para legislar em matéria de segurança em estabelecimentos 

financeiros. Terminais de autoatendimento.” (ARE 784.981-AgR, rel. min. Rosa 

Weber, julgamento em 17-3-2015, Primeira Turma, DJE de 7-4-2015.) 

“O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no 

limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a 

disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da 

CRFB).” (RE 586.224, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 5-3-2015, Plenário, DJE de 

8-5-2015, com repercussão geral.) 

"Os Municípios são competentes para legislar sobre questões que respeitem a 

edificações ou construções realizadas no seu território, assim como sobre assuntos 

relacionados à exigência de equipamentos de segurança, em imóveis destinados a 

atendimento ao público." (AI 491.420-AgR, rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 21-

2-2006, Primeira Turma, DJ de 24-3-2006.) No mesmo sentido: RE 795.804-AgR, rel. 

min. Gilmar Mendes, julgamento em 29-4-2014, Segunda Turma, DJE de 16-5-2014. 
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"Atendimento ao público e tempo máximo de espera na fila. Matéria que não se 

confunde com a atinente às atividades fim das instituições bancárias. Matéria de 

interesse local e de proteção ao consumidor. Competência legislativa do Município." 

(RE 432.789, rel. min. Eros Grau, julgamento em 14-6-2005, Primeira Turma DJ de 7-

10-2005.) No mesmo sentido: RE 285.492-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, 

julgamento em 26-6-2012, Segunda Turma, DJE de 28-8-2012; RE 610.221-RG, rel. 

min. Ellen Gracie, julgamento em 29-4-2010, Plenário, DJE de 20-8-2010, com 

repercussão geral. 

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

“Deixando a União de editar normas gerais, exerce a unidade da Federação a 

competência legislativa plena – § 3º do art. 24, do corpo permanente da Carta de 1988 –

, sendo que, com a entrada em vigor do sistema tributário nacional, abriu-se à União, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a via da edição de leis necessárias à 

respectiva aplicação – § 3º do art. 34 do ADCT da Carta de 1988.” (AI 167.777-AgR, 

rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 4-3-1997, Segunda Turma,DJ de 9-5-

1997.) No mesmo sentido: RE 601.247-AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 

julgamento em 29-5-2012, Segunda Turma, DJE de 13-6-2012. 

III - atuar em cooperação com a União e o Estado, no exercício das competências 

comuns, tendo em vista o equilíbrio e desenvolvimento e o bem-estar da Comunidade 

local, regional e nacional, preservados os interesses municipais;  

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

IV - criar, organizar e suprimir distritos mediante consulta prévia por plebiscito 

envolvendo a população diretamente interessadas, observando-se a legislação 

estadual.  

"A criação, a organização e a supressão de distritos, da competência dos Municípios, 

faz-se com observância da legislação estadual (CF, art. 30, IV). Também a competência 

municipal, para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano – CF, 

art. 30, VIII – por relacionar-se com o direito urbanístico, está sujeita a normas federais 

e estaduais (CF, art. 24, I). As normas das entidades políticas diversas – União e Estado-

membro – deverão, entretanto, ser gerais, em forma de diretrizes, sob pena de tornarem 

inócua a competência municipal, que constitui exercício de sua autonomia 

constitucional." (ADI 478, rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 9-12-1996, 

Plenário, DJ de 28-2-1997.) No mesmo sentido:ADI 512, rel. min. Marco Aurélio, 

julgamento em 3-3-1999, Plenário, DJ de 18-6-2001. 

“Após a alteração promovida pela EC 15/1996, a Constituição explicitou o alcance do 

âmbito de consulta para o caso de reformulação territorial de Municípios e, portanto, o 

significado da expressão ‘populações diretamente interessadas’, contida na redação 

originária do § 4º do art. 18 da Constituição, no sentido de ser necessária a consulta a 

toda a população afetada pela modificação territorial, o que, no caso de 

desmembramento, deve envolver tanto a população do território a ser desmembrado, 

quanto a do território remanescente. Esse sempre foi o real sentido da exigência 

constitucional – a nova redação conferida pela emenda, do mesmo modo que o art. 7º da 
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Lei 9.709/1998, apenas tornou explícito um conteúdo já presente na norma originária. A 

utilização de termos distintos para as hipóteses de desmembramento de Estados-

membros e de Municípios não pode resultar na conclusão de que cada um teria um 

significado diverso, sob pena de se admitir maior facilidade para o desmembramento de 

um Estado do que para o desmembramento de um Município.” (ADI 2.650, rel. 

min. Dias Toffoli, julgamento em 24-8-2011, Plenário, DJE de 17-11-2011.) 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os 

serviços públicos; 

a) o serviço público de água é atribuição precípua do Município que deverá estendê-lo 

progressivamente a toda população. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 

40/2009) 

b) o serviço público de que trata a alínea anterior, será organizado, prestado, explorado 

e fiscalizado diretamente pelo Município, vedada a outorga mediante concessão, 

permissão ou autorização, exceto à entidade pública municipal existente ou que venha a 

ser criada para tal fim. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 19/2001) 

“A competência para organizar serviços públicos de interesse local é municipal, entre os 

quais o de transporte coletivo (...). O preceito da Constituição amapaense que garante o 

direito a ‘meia passagem’ aos estudantes, nos transportes coletivos municipais, avança 

sobre a competência legislativa local. A competência para legislar a propósito da 

prestação de serviços públicos de transporte intermunicipal é dos Estados-membros. 

Não há inconstitucionalidade no que toca ao benefício, concedido pela Constituição 

estadual, de ‘meia passagem’ aos estudantes nos transportes coletivos intermunicipais.” 

(ADI 845, rel. min. Eros Grau, julgamento em 22-11-2007, Plenário, DJE de 7-3-

2008.) 

VI - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, 

sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas nos prazos fixados em lei;  

“(...) os valores arrecadados com tributos servem para custear atividades de interesse 

público. Porém, a circunstância não imuniza o Estado de assumir responsabilidades e a 

responder por sua conduta. Os princípios da moralidade, da legalidade e da propriedade 

impedem que o argumento seja levado às últimas consequências, de modo a impedir 

pura a simplesmente qualquer restituição de indébito tributário. Dessa forma, compete 

ao ente federado demonstrar com exatidão numérica o risco à continuidade do serviço 

público, causada pela reparação devida. Meras conjecturas ou ilações caem na vala das 

falácias ad terrorem. Aliás, o último argumento também é um apelo à catástrofe. Como 

os entes federados atuam no contexto republicano, todos os custos são repartidos pelos 

administrados. A opção pelo aumento da carga tributária ou pela gestão mais eficiente é, 

antes de tudo, política e que deve ser partilhada com os administrados pelos caminhos 

próprios do sistema político-legislativo. Abstraídos outros tipos de problema, a escolha 

pelo aumento da carga tributária para custeio da correção de erros imputáveis à 

administração, se legitimada pelo processo legislativo correto, não interfere no direito 

de ressarcimento das pessoas lesadas pelos erros.” (AI 607.616-AgR, voto do rel. min. 

Joaquim Barbosa, julgamento em 31-8-2010, Segunda Turma, DJE de 1º-10-2010.) 
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VII - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas 

de educação pré-escolar e de ensino fundamental;  

VII - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 

programas de educação infantil e de ensino fundamental; 

CF, Art. 30, VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 

Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; 

VIII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população; 

“O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de 

medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os 

entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação delas .” 

(RE 607.381-AgR, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 31-5-2011, Primeira 

Turma, DJE de 17-6-2011.) 

IX - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 

“Instalação de torres de telefonia celular. Competência Legislativa Municipal para 

disciplinar o uso e a ocupação do solo urbano.” (RE 632.006-AgR, rel. min. Cármen 

Lúcia, julgamento em 18-11-2014, Segunda Turma, DJE de 1º-12-2014.) 

X - promover a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico, natural e 

paisagístico local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual; 

"Federação: competência comum: proteção do patrimônio comum, incluído o dos sítios 

de valor arqueológico (CF, arts. 23, III, e 216, V): encargo que não comporta demissão 

unilateral. Lei estadual 11.380, de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul, confere aos 

Municípios em que se localizam a proteção, a guarda e a responsabilidade pelos sítios 

arqueológicos e seus acervos, no Estado, o que vale por excluir, a propósito de tais bens 

do patrimônio cultural brasileiro (CF, art. 216, V), o dever de proteção e guarda e a 

consequente responsabilidade não apenas do Estado, mas também da própria União, 

incluídas na competência comum dos entes da Federação, que substantiva incumbência 

de natureza qualificadamente irrenunciável. A inclusão de determinada função 

administrativa no âmbito da competência comum não impõe que cada tarefa 

compreendida no seu domínio, por menos expressiva que seja, haja de ser objeto de 

ações simultâneas das três entidades federativas: donde, a previsão, no parágrafo único 

do art. 23, CF, de lei complementar que fixe normas de cooperação (v. sobre 

monumentos arqueológicos e pré-históricos, a Lei 3.924/1961), cuja edição, porém, é da 

competência da União e, de qualquer modo, não abrange o poder de demitirem-se a 

União ou os Estados dos encargos constitucionais de proteção dos bens de valor 

arqueológico para descarregá-los ilimitadamente sobre os Municípios." (ADI 2.544, rel. 

min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 28-6-2006, Plenário, DJ de 17-11-2006.) 
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XI - instituir a guarda municipal destinada à proteção de seus bens, serviços e 

instalações, conforme dispuser a lei;  

“(...) é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de 

polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente 

previstas.” (RE 658.570, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, julgamento em 6-8-2015, 

Plenário, DJE de 30-9-2015, com repercussão geral.) 

XII - elaborar e executar o Plano Diretor; 

XIII - elaborar e executar as diretrizes orçamentárias, os planos plurianuais e 

orçamentos anuais; 

XIV - administrar seus bens móveis e imóveis; 

XV - executar obras de interesse local no âmbito de sua competência técnica, científica, 

financeira e constitucional; 

XVI - conceder licenças para atividades econômicas, sociais, culturais, esportivas, 

científicas, turísticas, tecnológicas de interesse local; 

XVII - planejar e executar medidas de defesa civil e ambiental em coordenação com a 

União e o Estado; 

XVIII - fixar tarifas dos serviços públicos. 

XIX - determinar horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de 

serviços; 

"A fixação de horário de funcionamento de estabelecimento comercial é matéria de 

competência municipal, considerando improcedentes as alegações de ofensa aos 

princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, da 

liberdade de trabalho, da busca do pleno emprego e da proteção ao consumidor." (AI 

481.886-AgR, rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 15-2-2005, Segunda 

Turma, DJ de 1º-4-2005.) 

XX - sinalizar as vias públicas urbanas e rurais para garantia da segurança; 

XXI - regulamentar a utilização de vias e logradouros públicos; 

XXII - fomentar e apoiar o ensino superior local de acordo com o interesse da 

Comunidade; 

XXIII - constituir, finalmente, uma Comunidade livre, justa, solidária, desenvolvida e 

principalmente: 

a) promover a erradicação da pobreza, da marginalização e do analfabetismo; 

a) combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a 

integração social dos setores desfavorecidos; 

CF – Art. 23, X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9486497
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=481886&CLASSE=AI%2DAgR&cod_classe=510&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2185
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=481886&CLASSE=AI%2DAgR&cod_classe=510&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2185


 

b) reduzir as desigualdades sociais; 

c) aperfeiçoar a Comunidade prioritariamente pela saúde, pela educação formal e 

informal visando também sentimentos e atitudes de vivência comunitária; 

d) promover o bem-estar da população; 

e) assegurar a associação com os Municípios limítrofes e da micro-região para 

planejamento integrado de interesse regional; 

f) promover a defesa da flora e da fauna; 

f) proteger o meio ambiente, preservar as florestas, a fauna e a flora e combater a 

poluição em qualquer de suas formas;  

“O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com União e Estado, no 

limite de seu interesse local e desde que tal regramento seja e harmônico com a 

disciplina estabelecida pelos demais entes federados (art. 24, VI c/c 30, I e II da 

CRFB).” (RE 586.224, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 5-3-2015, Plenário, DJE de 

8-5-2015, com repercussão geral.) 

 

g) garantir a promoção da cultura e do lazer; 

h) assegurar apoio às produções agropecuárias e econômicas de ordem geral, 

principalmente à micro e pequena empresa, estabelecendo, neste caso, tratamento 

diferenciado; 

i) prestar serviços de assistência social e de saúde, nas áreas urbana e rural, à criança, ao 

adolescente, ao adulto e ao idoso, conforme a lei municipal de diretrizes da saúde e do 

bem-estar social; 

j) adotar política de apoio e de desenvolvimento à prática desportiva; 

l) promover e incentivar o turismo como fonte de desenvolvimento social e econômico; 

m) promover a criação de instituição de Previdência Social para os servidores públicos 

municipais, preferentemente de caráter micro-regional; 

n) adotar política na área da informática visando a formação de polo de 

desenvolvimento; 

o) promover a descentralização da administração pública municipal; 

p) fomentar a participação popular na administração pública pelos Conselhos 

Municipais de caráter consultivo, pela consulta popular, pela iniciativa de propor 

projetos de lei, nos termos da legislação pertinente, entre outros procedimentos; 

q) definir em lei complementar municipal as infrações político-administrativas do 

Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Servidores Públicos Municipais; 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=8399039


r) conceder auxílio financeiro, nos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias anual, a entidades sociais privadas sem fins lucrativos, desde que 

declaradas de utilidade pública por Lei deste Município ou por Lei Estadual e que 

tenham sede e foro jurídico neste Município. (Redação acrescida pela Emenda à Lei 

Orgânica nº 8/1998) 

XXIV – publicar as normas jurídicas e atos administrativos, bem como divulgar, 

em tempo real, as informações relativas à execução orçamentária e financeira na 

rede mundial de computadores, bem como garantir o acesso dos usuários a atos e 

registros administrativos e informações tornadas públicas, observado o disposto no 

art. 5°, X e XXXII, da Constituição Federal. 

Comentário: Concebe-se a Lei nº 12.965, de 2014 (Marco Civil da Internet) que 

estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 

O art. 24 fixa as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios no desenvolvimento da Internet no Brasil, inclusive na 

publicidade e disseminação de dados e informações públicos, de forma aberta e 

estruturada. 

O § 4º do art. 8°, da Lei nº 12.527, de 2011 (LAI), informa que os Municípios com 

população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam obrigados à divulgação, em 

tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos 

critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio 

de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).  

XXV - fomentar programas de proteção a vítimas de violência doméstica e contra 

a mulher; 

XXVI - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 

tecnologia, à pesquisa e à inovação; 

CF - EC 85/2015 - Art. 23, Inciso V 

XXVII - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; 

CF – Art. 23, X - promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico; 

“O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um 

Município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum 

modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, 

bem como serviços supra municipais. (...) O art. 23, IX, da CF conferiu 

competência comum à União, aos Estados e aos Municípios para promover a 

melhoria das condições de saneamento básico. Nada obstante a competência 

municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto 

custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas – como 

captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, 

condução e disposição final de esgoto – que comumente ultrapassam os limites 

territoriais de um Município, indicam a existência de interesse comum do serviço 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art73b
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art73b


de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente 

extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de 

instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos 

termos do art. 25, § 3º, da CF.  

XXVIII - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 

CF – Art. 23, X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos; 

XIX - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 

CF – Art. 23, XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de 

pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios; 

XXX - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 

CF – Art. 23, XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança 

do trânsito. 

§ 1º O município de Blumenau pode celebrar convênios com a União, o Estado e 

Municípios, para a execução de suas leis, serviços e decisões, bem como para 

executar encargos análogos dessas esferas. 

§ 2º O município de Blumenau poderá celebrar convênios ou consórcios com 

outros municípios da mesma mesorregião e criar entidades intermunicipais para a 

realização de obras, atividades ou serviços específicos de interesse comum, 

mediante prévia aprovação em lei dos municípios participantes. 

§ 3º A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da 

incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas: 

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras 

atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade 

urbana eficiente; e  

II - compete, no âmbito do município de Blumenau, ao órgão de trânsito municipal 

e seus agentes de trânsito, estruturados em Carreira, na forma da lei. 

CF – EC 82/2014 - Art. 144, § 10. A segurança viária, exercida para a preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias 

públicas: 

I - compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras 

atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade 

urbana eficiente; e 



II - compete, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aos 

respectivos órgãos ou entidades executivos e seus agentes de trânsito, estruturados 

em Carreira, na forma da lei.  

TÍTULO IV 

GOVERNO MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 

PODERES MUNICIPAIS 

Art. 8º São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Poder 

Legislativo e o Poder Executivo. 

"O postulado da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de 

Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-

se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922), em ordem a 

viabilizar a incidência desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos 

Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou 

surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. A essencialidade do 

postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações 

consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela boa-fé do cidadão, 

representam fatores a que o Poder Judiciário não pode ficar alheio.” (RE 646.313-AgR, 

rel. min. Celso de Mello, julgamento em 18-11-2014, Segunda Turma, DJE de 10-12-

2014.)  

“As restrições impostas ao exercício das competências constitucionais conferidas ao 

Poder Executivo, incluída a definição de políticas públicas, importam em contrariedade 

ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes.” (ADI 4.102, rel. min. 

Cármen Lúcia, julgamento em 30-10-2014, Plenário, DJE de 10-2-2015.) Vide: RE 

436.996-AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 22-11-2005, Segunda Turma, 

DJ de 3-2-2006. 

CAPÍTULO II 

PODER LEGISLATIVO 

SEÇÃO I 

CÂMARA MUNICIPAL 

Art. 9º O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal. 

Art. 10 A Câmara Municipal é composta de Vereadores eleitos pelo voto direto e 

secreto para cada legislatura entre cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos e no exercício 

dos direitos políticos. 

Parágrafo Único - Cada legislatura tem a duração de 4 (quatro) anos. 

Art. 11 O número de Vereadores da Câmara Municipal é fixado em 15 (quinze), a partir 

da legislatura 2009/2012. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 37/2007) 



Art. 11. O número de Vereadores é proporcional à população do Município, 

obedecidos os limites da Constituição Federal; 

 

População estimada 2015 (1) 338.876 

População 2010 309.011 

Fonte: 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420240&search=santa

-catarina|blumenau|infograficos:-informacoes-completas 

CF – EC 58/2009 – Art. 29, IV, h) 23 (vinte e três) Vereadores, nos Municípios de 

mais de 300.000 (trezentos mil) habitantes e de até 450.000 (quatrocentos e 

cinquenta mil) habitantes; (Incluída pela EC 58/2009) 

CE – SC – Art. 111, V - número de Vereadores proporcional à população do Município, 

obedecidos os limites da Constituição Federal; 

"A aprovação de norma municipal que estabelece a composição da Câmara de 

Vereadores sem observância da relação cogente de proporção com a respectiva 

população configura excesso do poder de legislar, não encontrando eco no sistema 

constitucional vigente. Parâmetro aritmético que atende ao comando expresso na CF, 

sem que a proporcionalidade reclamada traduza qualquer afronta aos demais princípios 

constitucionais e nem resulte formas estranhas e distantes da realidade dos municípios 

brasileiros. Atendimento aos postulados da moralidade, impessoalidade e 

economicidade dos atos administrativos (CF, art. 37). Fronteiras da autonomia 

municipal impostas pela própria Carta da República, que admite a proporcionalidade da 

representação política em face do número de habitantes." (RE 197.917, rel. 

min. Maurício Corrêa, julgamento em 6-6-2002, Plenário, DJ de 7-5-2004.) 

 

Art. 12 As deliberações da Câmara Municipal e das Comissões Permanentes e 

Temporárias serão tomadas por maioria de votos presente a maioria absoluta de seus 

membros, salvo disposição em contrário desta Lei Orgânica. 

Art. 13 Nenhuma deliberação sobre projetos em trâmite no Plenário da Câmara 

Municipal ou nas Comissões Legislativas Permanentes e Temporárias será tomada por 

voto de lideranças dos partidos, do governo e de blocos parlamentares. 

SEÇÃO II 

ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 

Art. 14 Compete à Câmara Municipal com sanção do Prefeito Municipal, legislar sobre 

as matérias de competência do município, especialmente sobre: 

I - assuntos de interesse local; 

II - suplementação da legislação federal e da estadual; 

III - tributos municipais; 

IV - autorização de isenções e anistias fiscais e remissões de dívidas; 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420240&search=santa-catarina|blumenau|infograficos:-informacoes-completas
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420240&search=santa-catarina|blumenau|infograficos:-informacoes-completas
http://www.stf.jus.br/Jurisprudencia/It/frame.asp?classe=RE&processo=197917&origem=IT&cod_classe=437


V - orçamento anual, plurianual e diretrizes orçamentárias, bem como autorização de 

abertura de créditos suplementares e especiais; 

VI - autorização para obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem 

como a forma e os meios de pagamento; 

VII - concessão de auxílios e subvenções; 

VIII - concessão e permissão para prestação de serviços públicos; 

IX - concessão de direito real de uso de bens municipais; 

“Sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da proteção à 

confiança legítima, não podem ser anuladas, meio século depois, por falta de necessária 

autorização prévia do Legislativo, concessões de domínio de terras públicas, celebradas 

para fins de colonização, quando esta, sob absoluta boa-fé e convicção de validez dos 

negócios por parte dos adquirentes e sucessores, se consolidou, ao longo do tempo, com 

criação de cidades, fixação de famílias, construção de hospitais, estradas, aeroportos, 

residências, estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, etc.” (ACO 79, rel. 

min. Cezar Peluso, julgamento em 15-3-2012, Plenário, DJE de 28-5-2012.) 

X - alienação e concessão de bens imóveis; 

XI - aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem encargo; 

XII - criação, alteração e extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação da 

respectiva remuneração; 

XIII - criação, organização e supressão de distritos, observada a legislação estadual; 

XIV - elaboração do Plano Diretor Físico-Territorial de Desenvolvimento Integrado; 

XV - criação da Guarda Municipal nos termos da Constituição Federal; 

XVI - delimitação do perímetro urbano; 

XVII - organização e prestação de serviços públicos; 

XVIII - autorização de convênios com entidades públicas ou particulares e consórcios 

com outros municípios; 

XIX - denominação de próprios municipais, de vias e logradouros públicos; 

XX - criação, transformação, extinção e estruturação de empresas públicas, sociedades 

de economia mista, autarquias e fundações públicas municipais; 

XXI - instituição de penalidades e multas pela infração de leis e regulamentos 

municipais; 

XXII - fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos 

Secretários Municipais, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Lei 

Orgânica. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 9/1998) 



XXII - fixação dos subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos 

Secretários Municipais, observado o disposto na Constituição Federal, 

Constituição Estadual e nesta Lei Orgânica. 

XXX - Propor projetos de lei que fixem ou atualizem o subsídio do Prefeito, Vice-

Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores na forma estabelecida na Lei 

Orgânica Municipal;  

E é esse o entendimento jurisprudencial do STF: 

A fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da 

Câmara Municipal, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na Lei 

Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo Estado, bem como na 

CF.” (RE 494.253-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 22-2-2011, 

Segunda Turma, DJE de 15-3-2011.) 

1. Para os efeitos do disposto no art. 111, V, da Carta Estadual, tem-se como fixado o 

subsídio dos agentes políticos pela Câmara quando esta houver aprovado o projeto de lei 

no prazo de seis meses antes do término da legislatura, na forma regimental. 

2. Se a municipalidade não concluir o processo legislativo de fixação dos subsídios dos 

agentes políticos dentro do atual mandato, devem ser mantidos os subsídios fixados para 

a legislatura anterior, admitindo-se apenas a revisão geral anual, prevista no inciso X do 

art. 37 da Constituição Federal. 

http://www.tce.sc.gov.br/noticia/6791/tce-responsabiliza-ex-prefeito-e-ex-presidente-da-

c%C3%A2mara-de-canelinha-por-aumentos-de 

 As explicações sobre subsídios dos agentes políticos municipais (quadro 2) são prestadas 

com base em exposição do assessor da Presidência, Neimar Paludo. No espaço dedicado 

ao assunto, a cartilha destaca que os subsídios dos vereadores devem ser fixados de uma 

legislatura para outra - através de lei municipal - e dos prefeitos, vice-prefeitos e dos 

secretários municipais podem ser determinados a cada ano - por meio de lei de iniciativa 

das Câmaras. 

     No caso dos subsídios dos vereadores, o TCE chama atenção para a necessidade de ser 

observado o chamado princípio da anterioridade. "O subsídio dos vereadores deve ser 

fixado no último ano da legislatura para vigorar na legislatura seguinte", aponta a 

cartilha. Também há orientações sobre a concessão de 13º subsídio, reajustes e férias, 

além da proibição de pagamento aos vereadores por participação em sessões legislativas 

extraordinárias. 

http://www.tce.sc.gov.br/noticia/7031/tce-publica-cartilha-para-orientar-gestores-

p%C3%BAblicos-em-final-de-mandato 

Deve ser fixado no último ano do mandato anterior, por meio de lei municipal, para 

vigorar na legislatura seguinte; 

-          A Lei deve ser de iniciativa da Câmara de Vereadores e editada até seis meses 

antes do término da legislatura, devendo ser sancionada ou promulgada até 30 de junho 

do último ano do mandato. Se a Lei Orgânica Municipal estabelecer prazo maior, 

prevalece a lei local; 

-          O subsídio individual não pode ser superior ao do Prefeito; 

-          O total da remuneração não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do 

município; 

-          O subsídio individual deverá ficar entre 20 e 75% do subsídio de Deputado 

Estadual, de acordo com o número de habitantes do município; 

http://www.tce.sc.gov.br/noticia/6791/tce-responsabiliza-ex-prefeito-e-ex-presidente-da-c%C3%A2mara-de-canelinha-por-aumentos-de
http://www.tce.sc.gov.br/noticia/6791/tce-responsabiliza-ex-prefeito-e-ex-presidente-da-c%C3%A2mara-de-canelinha-por-aumentos-de
http://www.tce.sc.gov.br/noticia/7031/tce-publica-cartilha-para-orientar-gestores-p%C3%BAblicos-em-final-de-mandato
http://www.tce.sc.gov.br/noticia/7031/tce-publica-cartilha-para-orientar-gestores-p%C3%BAblicos-em-final-de-mandato


-          É vedado alterar o valor do subsídio dos Vereadores no curso da legislatura, 

período de quatro anos - salvo a revisão geral anual concedida aos servidores; 

-          A concessão de 13º subsídio é permitida desde que esteja prevista na lei que fixar 

o subsídio, de uma legislatura para a seguinte; 

-          A lei que fixa os subsídios pode prever uma parcela adicional, de caráter 

indenizatório, exclusivamente para o Presidente da Câmara; 

-          É vedado qualquer pagamento por participação em sessões legislativas 

extraordinárias, ainda que durante o recesso parlamentar. 

Art. 15 Compete, privativamente, à Câmara Municipal, entre outras atribuições: 

I - elaborar o Regimento Interno; 

II - eleger sua Mesa Diretora, bem como, destituí-la na forma da Lei Orgânica e do 

Regimento Interno; 

III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou 

extinção dos cargos, empregos ou funções de seus serviços e a iniciativa da lei para a 

fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na 

Constituição Federal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias; (Redação dada pela Emenda 

à Lei Orgânica nº 13/1998) 

IV - dar posse ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores, conhecer de sua renúncia 

e afastá-los definitivamente do exercício do cargo; 

CE – SC – Art. 111, IV - posse do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores no dia 1° 

de janeiro do ano subsequente ao da eleição; 

V - fixar os subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, dos Vereadores e dos Secretários 

Municipais, através de lei de sua iniciativa, observados os termos da Constituição 

Federal e desta Lei Orgânica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/1998) 

(REPETIÇÃO DO ART. 14 – XXII) 

"A Lei Maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre a classe dos servidores 

públicos em geral e o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros 

de Estado e os secretários estaduais e municipais. Estes agentes públicos, que se situam 

no topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, são remunerados exclusivamente por subsídios, cuja 

fixação ou alteração é matéria reservada à lei específica, observada, em cada caso, a 

respectiva iniciativa (incisos X e XI do art. 37 da CF/1988). O dispositivo legal 

impugnado, ao vincular a alteração dos subsídios do governador, do vice-governador e 

dos secretários de Estado às propostas de refixação dos vencimentos dos servidores 

públicos em geral ofendeu o inciso XIII do art. 37 e o inciso VIII do art. 49 da CF de 

1988." (ADI 3.491, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 27-9-2006, Plenário, DJ de 

23-3-2007.) No mesmo sentido: RE 411.156-AgR, rel. min. Celso de Mello, 

julgamento em 29-11-2011, Segunda Turma, DJE de 19-12-2011  

 

VI - exercer, com auxílio do Tribunal de Contas a fiscalização financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial do Município; 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=410798&PROCESSO=3491&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2269
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=1641548


VI - exercer, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, a 

fiscalização CONTÁBIL, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do 

Município; 

VII - julgar as contas anuais do Município e apreciar os relatórios sobre a execução dos 

planos de governo; 

VII - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Prefeito, e apreciar os relatórios sobre 

a execução dos planos de governo; 

CE – SC – Art. 40, IX - julgar, anualmente, as contas prestadas pelo Governador, e 

apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo; 

“Prefeito municipal. Contas rejeitadas pela Câmara municipal. Direito ao contraditório e 

à ampla defesa. (...) É pacífica a jurisprudência desta nossa Casa de Justiça no sentido 

de que é de ser assegurado a ex-prefeito o direito de defesa quando da deliberação da 

Câmara municipal sobre suas contas.” (RE 414.908-AgR, rel. min. Ayres Britto, 

julgamento em 16-8-2011, Segunda Turma, DJE de 18-10-2011.) No mesmo sentido: 

RE 682.011, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 8-6-2012, 

DJE de 13-6-2012. 

VIII - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder 

regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 

VIII - sustar, por Decreto Legislativo, os atos normativos do Poder Executivo que 

exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa; 

"O abuso de poder regulamentar, especialmente nos casos em que o Estado atua contra 

legem ou praeter legem, não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas 

viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse comportamento governamental, o exercício, 

pelo Congresso Nacional, da competência extraordinária que lhe confere o art. 49, V, da 

Constituição da República e que lhe permite ‘sustar os atos normativos do Poder 

Executivo que exorbitem do poder regulamentar (...)’. Doutrina. Plausibilidade jurídica 

da impugnação à validade constitucional da Instrução Normativa STN 01/2005." (RE 

318.873-AgR/SC 

 

IX - autorizar o Prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do País ou do 

Município, e neste último caso, por mais de 15 (quinze) dias; 

X - convidar e ou solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos referentes à 

administração, marcando prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, a 

pedido, pela complexidade da matéria ou pela dificuldade de obtenção de dados 

solicitados, para que preste as referidas informações pessoalmente ou encaminhe os 

documentos requisitados pela Câmara Municipal na forma desta Lei Orgânica; 

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 36/2007) 

"A Lei Maior impôs tratamento jurídico diferenciado entre a classe dos servidores 

públicos em geral e o membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros de 

Estado e os secretários estaduais e municipais. Estes agentes públicos, que se situam no 

topo da estrutura funcional de cada poder orgânico da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, são remunerados exclusivamente por subsídios, cuja fixação 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=338491&PROCESSO=318873&CLASSE=RE-AgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2096
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=338491&PROCESSO=318873&CLASSE=RE-AgR&cod_classe=539&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2096


ou alteração é matéria reservada à lei específica, observada, em cada caso, a respectiva 

iniciativa (incisos X e XI do art. 37 da CF/1988). O dispositivo legal impugnado, ao 

vincular a alteração dos subsídios do governador, do vice-governador e dos secretários 

de Estado às propostas de refixação dos vencimentos dos servidores públicos em geral 

ofendeu o inciso XIII do art. 37 e o inciso VIII do art. 49 da CF de 1988." (ADI 3.491, 

rel. min. Ayres Britto, julgamento em 27-9-2006, Plenário, DJ de 23-3-2007.) No 

mesmo sentido: RE 411.156-AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 29-11-2011, 

Segunda Turma, DJE de 19-12-2011 

XI - convocar e solicitar informações sobre matéria de sua competência nas mesmas 

condições e prazos do Prefeito, aos responsáveis pelos órgãos da administração direta, 

indireta e fundacional do Município para que prestem as informações pessoalmente e ou 

encaminhem os documentos requisitados pela Câmara Municipal nos termos desta Lei 

Orgânica; 

XII - fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo, incluindo os da 

administração indireta e fundacional; 

XII - "Do relevo primacial dos ‘pesos e contrapesos’ no paradigma de divisão dos 

poderes, segue-se que à norma infraconstitucional – aí incluída, em relação à Federal, a 

Constituição dos Estados-membros –, não é dado criar novas interferências de um Poder 

na órbita de outro que não derive explícita ou implicitamente de regra ou princípio da 

Lei Fundamental da República. O poder de fiscalização legislativa da ação 

administrativa do Poder Executivo é outorgado aos órgãos coletivos de cada Câmara do 

Congresso Nacional, no plano federal, e da Assembleia Legislativa, no dos Estados; 

nunca, aos seus membros individualmente, salvo, é claro, quando atuem em 

representação (ou presentação) de sua Casa ou comissão." (ADI 3.046, rel. min. 

Sepúlveda Pertence, julgamento em 15-4-2004, Plenário, DJ de 28-5-2004.) 

XIII - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição 

normativa do Poder Executivo; 

“É a Constituição mesma que resguarda o 'funcionamento parlamentar' dos partidos, 'de 

acordo com a lei' (inciso IV do art. 17), e assim mais intensamente participando das 

experiências do parlamento – sobretudo no altaneiro plano da produção das leis e na 

vigília dos atos normativos dos demais poderes (inciso XI do art. 49 da CF – é que essas 

pessoas jurídico-eleitorais que são os partidos políticos desfrutam de habilitação 

processual para o ajuizamento das ações diretas de inconstitucionalidade.” (ADI 3.059-

MC). 

 

XIV - mudar temporariamente a sua sede; 

XV - proceder à tomada de contas do Prefeito Municipal, quando não apresentadas à 

Câmara dentro do prazo determinado nesta Lei Orgânica; 

XV - proceder à tomada de contas do Prefeito Municipal, quando não apresentadas à 

Câmara Municipal dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa; 



CF - Art. 51, II - proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando 

não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de sessenta dias após a abertura 

da sessão legislativa 

XVI - processar e julgar os Vereadores na forma desta Lei Orgânica; 

XVI - processar e julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e o Secretário Municipal, bem como 

ocupante de cargo de mesma hierarquia deste, nas infrações político-administrativas; 

 

 

CE – SC – Cabe ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina: Art. 83 – processar e julgar, 

originariamente: XI, b) nos crimes comuns e de responsabilidade, os secretários de 

Estado, salvo a hipótese prevista no art. 75, os juízes e os membros do Ministério 

Público, os prefeitos, bem como os titulares de fundações, autarquias e empresas 

públicas, nos crimes de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral; 

(NR) (Redação dada pela EC/42, de 2005). 

 

XVI-A - decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos indicados 

na Constituição Federal, nesta Lei Orgânica e na Legislação Federal aplicada;  

"O inciso XIV do art. 29 da CB/1988 estabelece que as prescrições do art. 28 relativas à 

perda do mandato de governador aplicam-se ao prefeito, qualificando-se, assim, como 

preceito de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros e Municípios. Não é 

permitido a esses entes da federação modificar ou ampliar esses critérios. Se a 

Constituição do Brasil não sanciona com a perda do cargo de governador ou o prefeito 

que assuma cargo público em virtude de concurso realizado após sua eleição, não 

podem fazê-los as Constituições estaduais." (ADI 336, voto do rel. min. Eros Grau, 

julgamento em 10-2-2010, Plenário, DJE de 17-9-2010.) 

 

XVII - representar ao Procurador Geral da Justiça, mediante aprovação de dois terços 

dos seus membros, contra o Prefeito, o Vice-Prefeito, e os Secretários ou ocupantes de 

cargos da mesma natureza, pela prática de crime contra a Administração Pública de que 

tiver conhecimento; 

XVII - representar ao Ministério Público, contra o Prefeito, o Vice-Prefeito, e os 

Secretários ou ocupantes de cargos da mesma natureza, pela prática de crime contra a 

Administração Pública de que tiver conhecimento ou quaisquer outras irregularidades a 

serem investigadas pelo Ministério Público; 

 

O que é uma representação? 

É toda notícia de irregularidade levada ao conhecimento do Ministério Público. 

Qualquer cidadão pode representar ao MPF, podendo fazê-lo por escrito ou prestando 

depoimento pessoal na própria procuradoria. Também as pessoas jurídicas, entidades 

privadas, entidades de classe, associações civis e órgãos da administração pública 

podem comunicar irregularidades para que o Ministério Público as investigue. 

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=614230


http://cidadao.mpf.mp.br/perguntas-frequentes/sobre-o-ministerio-publico 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm  

LEI N° 8.429/1992 – LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 

(...)  

Art. 14. Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente 

para que seja instaurada investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade. 

        § 1º A representação, que será escrita ou reduzida a termo e assinada, conterá a 

qualificação do representante, as informações sobre o fato e sua autoria e a indicação 

das provas de que tenha conhecimento. 

        § 2º A autoridade administrativa rejeitará a representação, em despacho 

fundamentado, se esta não contiver as formalidades estabelecidas no § 1º deste artigo. A 

rejeição não impede a representação ao Ministério Público, nos termos do art. 22 desta 

lei. 

  Art. 22. Para apurar qualquer ilícito previsto nesta lei, o Ministério Público, de ofício, 

a requerimento de autoridade administrativa ou mediante representação formulada de 

acordo com o disposto no art. 14, poderá requisitar a instauração de inquérito policial ou 

procedimento administrativo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm  

XVIII - criar comissões de inquérito sobre fato determinado que se inclua na 

competência da Câmara Municipal sempre que o requerer pelo menos um terço dos 

membros da Câmara; 

XIX - autorizar referendo e convocar plebiscito; 

 

XX - decidir sobre a perda de mandato de vereador, por voto da maioria absoluta, nas 

hipóteses previstas nesta Lei Orgânica,. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 

15/2001) 

XXI - aprovar a escolha de titulares de cargos que a lei determinar previamente; 

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 16/2001) 

XXII - deliberar sobre adiamentos e suspensão de suas reuniões; 

XXIII - conceder título de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoa ou 

entidade que tenham prestado relevantes serviços ao Município, mediante Decreto 

Legislativo, aprovado pela maioria de dois terços de seus membros; (Redação dada pela 

Emenda à Lei Orgânica nº 17/2001) 

XXIV - solicitar intervenção do Estado no Município; 

XXIV - solicitar intervenção do Estado no Município, mediante representação 

fundamentada da maioria absoluta de seus membros; 

http://cidadao.mpf.mp.br/perguntas-frequentes/sobre-o-ministerio-publico
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8429.htm


CE – SC – Art. 11. § 1º A intervenção no Município se dará por decreto do Governador 

do Estado: I - de ofício, ou mediante representação fundamentada da maioria absoluta 

da Câmara Municipal ou do Tribunal de Contas, nos casos dos incisos I, II e III;  

XXV - alterar a presente Lei Orgânica, por iniciativa de pelo menos a maioria absoluta 

dos membros da Câmara Municipal com aprovação de 2/3 ( dois terços ) de sua 

composição. 

XXV - alterar a presente Lei Orgânica mediante aprovação de 2/3 ( dois terços ) de 

sua composição. 

CF - Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com 

o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da 

Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta 

Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: 

Princípio da simetria: 

CF – Art. 60.  A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado 

Federal; 

II - do Presidente da República; 

III - de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros 

XXVI - decidir sobre o acatamento da convocação extraordinária do Prefeito Municipal, 

justificada pela urgência ou relevância da matéria, com a aprovação da maioria absoluta 

dos seus membros. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 33/2007) 

XXVII – conhecer do veto e sobre ele deliberar; 

ADPF 1-QO/2003. "No processo legislativo, o ato de vetar, por motivo de 

inconstitucionalidade ou de contrariedade ao interesse público, e a deliberação 

legislativa de manter ou recusar o veto, qualquer seja o motivo desse juízo, compõem 

procedimentos que se hão de reservar à esfera de independência dos poderes políticos 

em apreço. Não é, assim, enquadrável, em princípio, o veto, devidamente 

fundamentado, pendente de deliberação política do Poder Legislativo – que pode, 

sempre, mantê-lo ou recusá-lo, – no conceito de 'ato do Poder Público', para os fins do 

art. 1º da Lei 9.882/1999. Impossibilidade de intervenção antecipada do Judiciário, – eis 

que o projeto de lei, na parte vetada, não é lei, nem ato normativo, – poder que a ordem 

jurídica, na espécie, não confere ao Supremo Tribunal Federal, em via de controle 

concentrado".  

XXVIII - elaborar, publicar e divulgar o seu relatório de gestão fiscal, nos termos e na 

forma determinada pela Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei 

de Responsabilidade Fiscal). 

O Relatório de Gestão Fiscal é um instrumento imprescindível no acompanhamento das 

atividades financeiras e de gestão do Estado e está previsto no artigo 54 da Lei Complementar 

nº 101, de 4 de maio de 2000, intitulada Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Essa Lei 



Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na 

gestão fiscal e determina que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 

elaborar e publicar o Relatório de Gestão Fiscal, com o propósito de assegurar a transparência 

dos gastos públicos e a consecução das metas fiscais com a observância dos limites fixados 

pela lei. 

XXIX - manifestar-se, por maioria de seus membros, a favor de proposta de emenda à 

Constituição do Estado. 

 

CE-SC – ART. 49, III - de mais da metade das Câmaras Municipais do Estado, 

manifestando-se, cada uma delas, pela maioria relativa de seus membros; 

 

Parágrafo Único - O não atendimento no prazo estipulado nos incisos X e XI faculta ao 

Presidente da Câmara Municipal solicitar, de acordo com a legislação vigente, a 

intervenção do Poder Judiciário para fazer cumprir a legislação 

 

SEÇÃO III 

SESSÕES DA CÂMARA 

Art. 16 A Câmara reunir-se-á em Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, 

Secretas, Itinerantes e de Instalação de Legislatura, conforme dispuser o seu Regimento 

Interno, e remunerá-las-á de acordo com o estabelecido nesta Lei Orgânica e na 

legislação específica. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 5/1998) 

Art. 16. A Câmara reunir-se-á em sessões preparatórias, em 1º de janeiro, no 

primeiro ano de legislatura, para a posse de seus membros e eleição da Mesa e, em 

sessão solene para a posse do Prefeito e do Vice-Prefeito.  

1ª POSSE DOS VEREADORES 

2º ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 

3º POSSE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

Art. 29, III – CF/88 e Art. 111, IV – CE – necessidade de sessões  

SEÇÃO IV 

MESA DIRETORA 

Art. 17 A Mesa Diretora da Câmara Municipal é composta de Presidente, Vice-

Presidente, de Primeiro e Segundo Secretários. 

Parágrafo Único - As competências, atribuições, formas de substituição, de destituição 

da Mesa Diretora serão definidas no Regimento Interno da Câmara Municipal. 

SEÇÃO V 



A ELEIÇÃO DA MESA 

Art. 18 Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a Presidência do 

Vereador mais votado entre os presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da 

Câmara, elegerão os componentes da Mesa, que ficarão automaticamente empossados. 

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 6/1998) 

MAIS IDOSO DENTRE OS DE MAIOR NÚMERO DE LEGISLATURAS. Simetria 

com o Regimento da Câmara dos Deputados. 

§ 1º O mandato da Mesa será de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o mesmo 

cargo na eleição imediatamente subseqüente na mesma legislatura. 

§ 2º O Regimento Interno regulamentará: 

I - a forma da eleição; 

II - os procedimentos de eleição. 

SEÇÃO VI 

COMISSÕES 

Art. 19 A Câmara terá Comissões Legislativas Permanentes e Temporárias e de 

Inquérito na forma e com as atribuições e competências definidas nesta Lei Orgânica, 

no Regimento Interno ou no ato de que resultar a sua criação. 

§ 1º É assegurada, em cada Comissão, tanto quanto possível a representação 

proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares que participam da Câmara 

Municipal. 

§ 2º As Comissões Legislativas Permanentes devem exarar parecer, fundamentado, 

sobre todos os projetos de leis, de decretos legislativos e de resoluções, devidamente 

instruídos com parecer jurídico da Procuradoria Geral da Câmara Municipal quando 

solicitado por qualquer membro da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça. 

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 34/2007) 

§ 3º Se os pareceres, fundamentados, forem favoráveis aos projetos, por maioria simples 

ou, se for o caso, por maioria qualificada dos membros das Comissões Legislativas 

Permanentes, serão os mesmos considerados aprovados em primeiro turno, devendo ser 

remetidos ao Plenário da Câmara Municipal para discussão e votação em segundo turno. 

§ 4º Havendo pareceres, fundamentados, de oposição aos projetos, por maioria simples 

ou, se for o caso, por maioria qualificada dos membros das Comissões Legislativas 

Permanentes, serão os mesmos objeto de discussão e votação em dois turnos pelo 

Plenário da Câmara Municipal. 

§ 5º Se qualquer das Comissões Legislativas Parlamentares propuser emenda aos 

projetos, seguirão estes o trâmite do § 4º deste artigo. 

§ 6º Se o parecer fundamentado da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, com 

deliberação por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus membros, for 

contrário, por inconstitucionalidade ou ilegalidade "in totum", o projeto será arquivado; 

quando a inconstitucionalidade ou ilegalidade for parcial, o projeto poderá receber 



mensagem aditiva do Poder Executivo ou emenda do Vereador autor para sanar o vício. 

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 38/2007) 

Art. 20 A Câmara poderá ter Comissão Legislativa Permanente de Interesse 

Comunitário, composta pelos Presidentes das Comissões Legislativas Permanentes, com 

atribuições definidas neste artigo, além de outras definidas no Regimento Interno: 

I - dar encaminhamento às sugestões de proposições encaminhadas por entidades civis, 

como sindicatos, órgãos de classe, associações e organizações não-governamentais 

(ONG`s); 

II - fiscalizar e acompanhar o cumprimento das leis aprovadas no município de 

Blumenau; 

III - promover estudos e debates sobre temas jurídicos, éticos, sociais de interesse da 

comunidade. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 27/2005) 

Art. 20 A - A Câmara Municipal poderá ter Frentes Parlamentares, de caráter 

permanente ou temporário, com a finalidade de firmar parcerias com o Movimento 

Social Organizado, Organizações Não Governamentais e Órgãos Governamentais para a 

aglutinação de forças necessárias ao enfrentamento de problemas sociais determinados. 

§ 1º A Frente Parlamentar será composta por, no mínimo, 1/5 (um quinto) e, no 

máximo, 1/3 (um terço) dos membros da Câmara, observada a forma regimental para a 

constituição de comissões permanentes, com as competências e atribuições definidas no 

Decreto Legislativo de que resultar a sua criação, iniciado por qualquer Vereador e 

aprovado por maioria simples de votos. 

§ 2º Fica limitada em 3 (três), a quantidade de Frentes Parlamentares, permanentes e 

temporárias, em funcionamento na Câmara Municipal. (Redação acrescida pela Emenda 

à Lei Orgânica nº 39/2008) 

SEÇÃO VII 

VEREADORES 

SUBSEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 21 Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício 

do mandato e na circunscrição do Município. 

"A interpretação da locução ‘no exercício do mandato’ deve prestigiar as diferentes 

vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros 

Poderes e o debate político. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no 

âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, 

não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção 

adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, 

em última análise, a própria democracia. A ausência de controle judicial não imuniza 

completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo 

Legislativo. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte 

tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício 



do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e 

votos." (RE 600.063, rel. p/ o ac. min. Roberto Barroso, julgamento em 25-2-2015, 

Plenário, DJE de 15-5-2015, com repercussão geral.) 

 

Art. 22 Os Vereadores não são obrigados a testemunhar, perante a Câmara, sobre 

informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem sobre as 

pessoas a quem confiaram ou de quem receberam informações. 

“A garantia constitucional da imunidade parlamentar em sentido material (CF, art. 29, 

VIII, c/c art. 53, caput) exclui a responsabilidade civil (e também penal) do membro do 

Poder Legislativo (vereadores, deputados e senadores), por danos eventualmente 

resultantes de manifestações, orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho 

do mandato (prática in officio) ou externadas em razão deste (prática propter officium). 

Tratando-se de vereador, a inviolabilidade constitucional que o ampara no exercício da 

atividade legislativa estende-se às opiniões, palavras e votos por ele proferidos, mesmo 

fora do recinto da própria Câmara Municipal, desde que nos estritos limites territoriais 

do Município a que se acha funcionalmente vinculado. (...) A EC 35/2001, ao dar nova 

fórmula redacional ao art. 53, caput, da Constituição da República, consagrou diretriz, 

que, firmada anteriormente pelo STF (...), já reconhecia, em favor do membro do Poder 

Legislativo, a exclusão de sua responsabilidade civil, como decorrência da garantia 

fundada na imunidade parlamentar material, desde que satisfeitos determinados 

pressupostos legitimadores da incidência dessa excepcional prerrogativa jurídica. Essa 

prerrogativa político-jurídica – que protege o parlamentar (como os vereadores, p. ex.) 

em tema de responsabilidade civil – supõe, para que possa ser invocada, que exista o 

necessário nexo de implicação recíproca entre as declarações moralmente ofensivas, de 

um lado, e a prática inerente ao ofício legislativo, de outro, salvo se as declarações 

contumeliosas houverem sido proferidas no recinto da Casa legislativa, notadamente da 

tribuna parlamentar, hipótese em que será absoluta a inviolabilidade constitucional. (...) 

Se o membro do Poder Legislativo, não obstante amparado pela imunidade parlamentar 

material, incidir em abuso dessa prerrogativa constitucional, expor-se-á à jurisdição 

censória da própria Casa legislativa a que pertence (CF, art. 55, § 1º).” (AI 631.276, rel. 

min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 1º-2-2011, DJE de 15-2-

2011.) No mesmo sentido: Inq 3.215, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 4-4-2013, 

Plenário, DJE de 25-9-2013. 

Art. 23 É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no 

Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos Vereadores ou a 

percepção, por estes, de vantagens indevidas. 

SUBSEÇÃO II 

INCOMPATIBILIDADES 

Art. 24 O Vereador não poderá: 

"Condição de vereador que não garante ao paciente tratamento diferenciado 

relativamente aos demais corréus. Os edis, ao contrário do que ocorre com os membros 

do Congresso Nacional e os deputados estaduais não gozam da denominada 



incoercibilidade pessoal relativa (freedom from arrest), ainda que algumas Constituições 

estaduais lhes assegurem prerrogativa de foro.” (HC 94.059, rel. min. Ricardo 

Lewandowski, julgamento em 6-5-2008, Primeira Turma, DJE de 13-6-2008.) 

 

I - desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, empresas públicas, 

sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviços 

públicos municipais, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes e houver 

permissão constitucional; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam 

demissíveis ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior, salvo o exercício de 1 

(um) cargo de professor; 

II - desde a posse: 

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de 

contrato celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades referidas na 

alínea "a" do inciso I, salvo o cargo de Secretário Municipal ou equivalente; 

c) patrocinar causas em que seja parte interessada qualquer das entidades a que se refere 

a alínea "a", do inciso I; 

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

Art. 25 Perderá o mandato o Vereador: 

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; 

"Ato da Mesa da Câmara dos Deputados, confirmado pela Comissão de Constituição e 

Justiça e Redação da referida Casa legislativa, sobre a cassação do mandato do 

impetrante por comportamento incompatível com o decoro parlamentar. (...) Não cabe, 

no âmbito do mandado de segurança, (...) discutir deliberação, interna corporis, da Casa 

Legislativa. Escapa ao controle do Judiciário, no que concerne a seu mérito, juízo sobre 

fatos que se reserva, privativamente, à Casa do Congresso Nacional formulá-lo." (MS 

23.388, rel. min. Néri da Silveira, julgamento em 25-11-1999, Plenário, DJ de 20-4-

2001.) 

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões 

ordinárias da Câmara ou das reuniões das Comissões Legislativas Permanentes, salvo 

em caso de licença ou de missão oficial autorizada; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal; 

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado; 



VII - que deixar de residir no Município; 

VIII - que deixar de tomar posse, sem motivo justificado dentro do prazo estabelecido 

no Regimento Interno. 

"O membro do Congresso Nacional que se licencia do mandato para investir-se no 

cargo de ministro de Estado não perde os laços que o unem, organicamente, ao 

Parlamento (CF, art. 56, I). (...). (...) ainda que licenciado, cumpre-lhe guardar estrita 

observância às vedações e incompatibilidades inerentes ao estatuto constitucional do 

congressista, assim como às exigências ético-jurídicas que a Constituição (CF, art. 55, § 

1º) e os regimentos internos das casas legislativas estabelecem como elementos 

caracterizadores do decoro parlamentar." (MS 25.579-MC, rel. p/ o ac. min. Joaquim 

Barbosa, julgamento em 19-10-2005, Plenário, DJ de 24-8-2007.) 

§ 1º Extingue-se o mandato, e assim será declarado pelo Presidente da Câmara, quando 

ocorrer falecimento ou renúncia por escrito do Vereador. 

§ 1º Extingue-se o mandato do Vereador, e assim será declarado pelo Presidente da 

Câmara, quando ocorrer falecimento ou renúncia por escrito, tornando-se efetiva depois 

de lida na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal. 

§ 2º Nos casos dos incisos I, II, VI e VII deste artigo, a perda do mandato será decidida 

pela Câmara, por maioria absoluta, mediante iniciativa da Mesa Diretora ou de Partido 

Político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. (Redação dada pela Emenda 

à Lei Orgânica nº 15/2001) 

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pelo plenário, 

por voto nominal e maioria absoluta de seus membros, mediante provocação da Mesa 

Diretora ou de partido político com representação na Câmara Municipal, assegurada 

ampla defesa. 

"Parlamentar. Perda de mandato. Processo de cassação. Quebra de decoro parlamentar. 

Inversão da ordem das provas. Reinquirição de testemunha de acusação ouvida após as 

da defesa. Indeferimento pelo Conselho de Ética. Inadmissibilidade. Prejuízo 

presumido. Nulidade consequente. Inobservância do contraditório e da ampla defesa. 

Vulneração do justo processo da lei (due process of law). Ofensa ao art. 5º, LIV e LV, e 

art. 55, § 2º, da CF. (...) Em processo parlamentar de perda de mandato, não se admite 

aproveitamento de prova acusatória produzida após as provas de defesa, sem 

oportunidade de contradição real." (MS 25.647-MC, rel. min. Cezar Peluso, julgamento 

em 30-11-2005, Plenário, DJ de 15-12-2006.) 

§ 3º Nos casos previstos pelos incisos III, IV, V e VIII, a perda do mandato será 

declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer 

Vereador ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa. 

§ 3º Nos casos previstos nos incisos III, IV, V, VII e VIII, a perda do mandato será 

declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer dos seus 

membros ou de partido político representado na Casa, assegurada ampla defesa. 

"Eficácia imediata das decisões da Justiça Eleitoral, salvo exceções previstas em lei. 

Comunicada a decisão à Presidência da Câmara dos Deputados, cabe a esta dar posse 

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=480550&PROCESSO=25579&CLASSE=MS%2DMC&cod_classe=382&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2286


imediata ao suplente do parlamentar que teve seu diploma cassado." (MS 25.458, rel. p/ 

o ac. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 7-12-2005, Plenário, DJ de 9-3-2007.) No 

mesmo sentido: MS 27.613, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 28-10-

2009, Plenário, DJE de 4-12-2009. 

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à 

perda do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as 

deliberações finais  nos casos de perda do mandato do vereador. 

 “A renúncia do réu produz plenos efeitos no plano processual, o que implica a 

declinação da competência do STF para o juízo criminal de primeiro grau. Ausente o 

abuso de direito que os votos vencidos vislumbraram no ato. Autos encaminhados ao 

juízo atualmente competente”. (AP 333, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 5-

12-2007, Plenário, DJE de 11-4-2008.) Vide: AP 396, rel. min. Cármen Lúcia, 

julgamento em 28-10-2010, Plenário, DJE de 28-4-2011. 

Art. 26 Aplicam-se as normas da Constituição Federal ao servidor público no exercício 

da vereança, inclusive a inamovibilidade de ofício pelo tempo de duração de seu 

mandato quando ocupante o Vereador de cargo, emprego ou função pública municipal. 

SUBSEÇÃO III 

LICENÇAS E SUPLENTES 

Art. 27 O Vereador pode licenciar-se: 

I - para tratamento de saúde, devidamente comprovados; 

II - para tratar de assuntos de interesse particular, apenas quando o período de licença 

não for superior a 120 (cento e vinte) dias por Sessão Legislativa. (Redação dada pela 

Emenda à Lei Orgânica nº 48/2016) 

III - para ser investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente, Presidente de 

Autarquia ou Fundação Municipal, Estadual ou Federal, Ministro de Estado, Secretário 

de Estado, Secretário Adjunto de Estado, Secretário de Estado de Desenvolvimento 

Regional, Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Regional, sendo, nestes 

casos, automaticamente licenciado. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 

47/2016) 

“(...) embora licenciado para o desempenho de cargo de secretário de estado, nos termos 

autorizados pelo art. 56, I, da CR, o membro do Congresso Nacional não perde o 

mandato de que é titular e mantém, em consequência, nos crimes comuns, a prerrogativa 

de foro, ratione muneris, perante o STF.” (Inq 3.357, rel. min. Celso de Mello, decisão 

monocrática, julgamento em 25-3-2014, DJE de 22-4-2014.) 

IV - para assumir mandato de deputado estadual, deputado federal ou senador, na 

condição de suplente, sendo, nestes casos, automaticamente licenciado. (Redação 

acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 46/2016) 

§ 1º Nos casos dos incisos I e II não pode o Vereador reassumir antes de esgotado o 

prazo de sua licença. 



§ 2º Não tem direito à remuneração o Vereador licenciado para tratar de assuntos de 

interesse particular. 

§ 3º Pode o Vereador optar pela remuneração da vereança, quando investido no cargo 

de Secretário Municipal ou equivalente. 

§ 4º O Vereador afastado, com devida aprovação do Plenário, para o desempenho de 

missões temporárias de interesse do Município não será considerado licenciado, fazendo 

jus à remuneração estabelecida. 

§ 5º A Vereadora gestante poderá licenciar-se, por 120 dias, sem prejuízo da 

remuneração. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 7/1998) 

§ 5º A Vereadora terá direito a licença gestante ou adotante de 120 (cento e vinte) dias, 

podendo ser prorrogada por mais 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de recebimento do 

subsídio integral. 

§ 5º-A. O Vereador terá direito a licença paternidade ou adotante de 5 (cinco) dias, 

podendo ser prorrogada por mais 15 (quinze) dias, sem prejuízo de recebimento do 

subsídio integral. 

§ 6º - Possibilidade de 180 dias. Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, que dispõe sobre 

as políticas públicas para a primeira infância. Conforme o art. 38, pode ser prorrogada a 

licença-gestante ou adotante por mais 60 dias, totalizando 180 dias. 

Ementa: PERÍODO DE LICENÇA-MATERNIDADE. SERVIDORAS PÚBLICAS. 

EQUIPARAÇÃO ENTRE GESTANTES E ADOTANTES. PRESENÇA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão constitucional saber se a lei pode ou 

não instituir prazos diferenciados para a licença-maternidade concedida às servidoras 

gestantes e às adotantes, especialmente à luz do art. 227, § 6º, da CF/88. 2. Repercussão 

geral reconhecida. (RE 778889 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado 

em 20/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2015 PUBLIC 

11-03-2015 ) 

§ 6º O Vereador licenciado para tratamento de saúde receberá, da Câmara Municipal, a 

diferença entre o valor do subsídio mensal e o valor do auxíliodoença pago pelo INSS. 

(Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 45/2016) 

§ 7º O Vereador licenciado para tratamento de saúde receberá, da Câmara Municipal, a 

diferença entre o valor do subsídio mensal e o valor do auxílio-doença pago pelo INSS. 

(Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 45/2016) 

Art. 28 O Suplente de Vereador será convocado pelo Presidente da Câmara no caso de 

vaga, licença igual ou superior a 30 dias ou de investidura do Vereador no cargo de 

Secretário Municipal ou equivalente. 

§ 1º O Suplente convocado deverá tomar posse dentro de 15 ( quinze ) dias, salvo 

motivo justo aceito pela deliberação da Câmara, sob pena de ser considerado 

renunciante. 



§ 1º O Suplente convocado deverá tomar posse no prazo de 24 horas, contadas da data 

de convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, quando se prorrogará o prazo 

por igual período. 

§ 1º - “(...) os direitos inerentes à suplência abrangem, unicamente, (a) o direito de 

substituição, em caso de impedimento, e (b) o direito de sucessão, na hipótese de vaga. 

Antes de ocorrido o fato gerador da convocação, quer em caráter permanente (resultante 

do surgimento de vaga), quer em caráter temporário (decorrente da existência de 

situação configuradora de impedimento), o suplente dispõe de mera expectativa de 

direito, não lhe assistindo, por isso mesmo, qualquer outra prerrogativa de ordem 

parlamentar, pois – não custa enfatizar – o suplente, enquanto tal, não se qualifica como 

membro do Poder Legislativo.” (AP 511, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, 

julgamento em 25-11-2009, DJE de 3-12-2009.) 

§ 2º Na ocorrência de vaga não havendo Suplente, o Presidente da Câmara comunicará 

o fato no prazo de 48 (quarenta e oito) horas ao Tribunal Regional Eleitoral. 

§ 3º Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior, não for preenchida, calcula-se 

o quorum em função dos Vereadores remanescentes. 

SUBSEÇÃO IV 

PRESIDÊNCIA, VICE-PRESIDÊNCIA E SECRETÁRIOS 

Art. 29 O Presidente da Câmara Municipal representa o Poder Legislativo judicial e 

extrajudicialmente. 

Art. 30 Ao Vice-Presidente cabe substituir o Presidente da Câmara em suas faltas, 

ausências, impedimentos ou licenças. 

“Presidente da Câmara Municipal que substitui ou sucede o prefeito nos seis meses 

anteriores ao pleito é inelegível para o cargo de vereador. CF, art. 14, § 6º. 

Inaplicabilidade das regras dos § 5º e § 7º do art. 14, CF.” (RE 345.822, rel. min.Carlos 

Velloso, julgamento em 18-11-2003, Segunda Turma, DJ de 12-12-2003.) 

Art. 31 As atribuições e procedimentos do Presidente, do Vice-Presidente e dos 

Secretários serão definidos no Regimento Interno da Câmara Municipal. 

SEÇÃO VIII 

PROCESSO LEGISLATIVO 

SUBSEÇÃO I 

DISPOSIÇÃO GERAL 

Art. 32 O Processo Legislativo Municipal compreende a elaboração de: 

I - emendas à Lei Orgânica Municipal; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 

IV - leis delegadas; 



V - decretos legislativos; 

VI - resoluções. 

Parágrafo Único - O Regimento Interno da Câmara Municipal disporá sobre o decreto 

legislativo e sobre a resolução, que não dependem da sanção ou do veto do Prefeito 

Municipal. 

"A disciplina jurídica do processo de elaboração das leis tem matriz essencialmente 

constitucional, pois residem, no texto da Constituição – e nele somente –, os princípios 

que regem o procedimento de formação legislativa, inclusive aqueles que concernem ao 

exercício do poder de iniciativa das leis. A teoria geral do processo legislativo, ao versar 

a questão da iniciativa vinculada das leis, adverte que esta somente se legitima – 

considerada a qualificação eminentemente constitucional do poder de agir em sede 

legislativa – se houver, no texto da própria Constituição, dispositivo que, de modo 

expresso, a preveja. Em consequência desse modelo constitucional, nenhuma lei, no 

sistema de direito positivo vigente no Brasil, dispõe de autoridade suficiente para impor, 

ao chefe do Executivo, o exercício compulsório do poder de iniciativa legislativa." (MS 

22.690, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 17-4-1997, Plenário, DJ de 7-12-

2006.) 

SUBSEÇÃO II 

EMENDAS À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 

Art. 33 A Lei Orgânica Municipal será emendada mediante proposta: 

“A eficácia das regras jurídicas produzidas pelo poder constituinte (redundantemente 

chamado de ‘originário’) não está sujeita a nenhuma limitação normativa, seja de ordem 

material, seja formal, porque provém do exercício de um poder de fato ou suprapositivo. 

Já as normas produzidas pelo poder reformador, essas têm sua validez e eficácia 

condicionadas à legitimação que recebam da ordem constitucional. Daí a necessária 

obediência das emendas constitucionais às chamadas cláusulas pétreas.” (ADI 2.356-

MC e ADI 2.362-MC, rel. p/ o ac. min. Ayres Britto, julgamento em 25-11-2010, 

Plenário, DJE de 19-5-2011.) 

I - da maioria absoluta, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal; 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal; 

“O início da tramitação da proposta de emenda no Senado Federal está em harmonia 

com o disposto no art. 60, I, da CF, que confere poder de iniciativa a ambas as Casas 

Legislativas.” (ADI 2.031, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 3-10-2002, Plenário, 

DJ de 17-10-2003.) 

II - da unanimidade das lideranças de bancadas, de blocos parlamentares e de Governo; 

PARA REVOGAR POR NÃO ENCONTRAR SIMETRIA COM AS 

CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL. 

CE – SC. Art. 49. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, no 

mínimo, dos membros da Assembleia Legislativa; II - do Governador do Estado; III - de mais da 

metade das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 



relativa de seus membros; IV - de pelo menos dois e meio por cento do eleitorado estadual, 

distribuído por no mínimo quarenta Municípios, com não menos de um por cento dos eleitores 

de cada um deles. 

III - do Prefeito Municipal; 

IV - de iniciativa popular, subscrita por, pelo menos, cinco por cento do eleitorado do 

Município; 

V - de mais da metade das Comissões Legislativas Permanentes, manifestando-se, cada 

uma delas, pela maioria absoluta dos seus membros. 

PARA REVOGAR POR NÃO ENCONTRAR SIMETRIA COM AS 

CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL. 

§ 1º A proposta de emenda à Lei Orgânica será votada em dois turnos de discussão e 

votação, considerando-se aprovada quando obtiver, em ambos, dois terços dos votos dos 

membros da Câmara. 

§ 1° A proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal será discutida e votada em 2 

(dois) turnos, com interstício mínimo de 10 (dez) dias, considerando-se aprovada se 

obtiver, em ambos, o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara. 

§ 2º A emenda à Lei Orgânica Municipal será promulgada pela Mesa da Câmara com o 

respectivo número de ordem. 

§ 3º A matéria constante de proposta de emenda à Lei Orgânica rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma Sessão Legislativa. 

“Não ocorre contrariedade ao § 5º do art. 60 da Constituição na medida em que o 

presidente da Câmara dos Deputados, autoridade coatora, aplica dispositivo regimental 

adequado e declara prejudicada a proposição que tiver substitutivo aprovado, e não 

rejeitado, ressalvados os destaques (art. 163, V). É de ver-se, pois, que tendo a Câmara 

dos Deputados apenas rejeitado o substitutivo, e não o projeto que veio por mensagem 

do Poder Executivo, não se cuida de aplicar a norma do art. 60, § 5º, da Constituição. 

Por isso mesmo, afastada a rejeição do substitutivo, nada impede que se prossiga na 

votação do projeto originário. O que não pode ser votado na mesma sessão legislativa é 

a emenda rejeitada ou havida por prejudicada, e não o substitutivo que é uma subespécie 

do projeto originariamente proposto.” (MS 22.503, rel. min. Marco Aurélio, julgamento 

em 8-5-1996, Plenário, DJ de 6-6-1997.) 

§ 4º A Lei orgânica não poderá ser emendada na vigência de intervenção no Município, 

de estado de sítio ou de estado de defesa.  

“As cláusulas pétreas não podem ser invocadas para sustentação da tese da 

inconstitucionalidade de normas constitucionais inferiores em face de normas 

constitucionais superiores, porquanto a Constituição as prevê apenas como limites ao 

poder constituinte derivado ao rever ou ao emendar a Constituição elaborada pelo poder 

constituinte originário, e não como abarcando normas cuja observância se impôs ao 

próprio poder constituinte originário com relação as outras que não sejam consideradas 

como cláusulas pétreas, e, portanto, possam ser emendadas.” (ADI 815, rel. min. 

Moreira Alves, julgamento em 28-3-1996, Plenário, DJ de 10-5-1996.) 



SUBSEÇÃO III 

LEIS 

"A disciplina jurídica do processo de elaboração das leis tem matriz essencialmente 

constitucional, pois residem, no texto da Constituição – e nele somente –, os princípios 

que regem o procedimento de formação legislativa, inclusive aqueles que concernem ao 

exercício do poder de iniciativa das leis. A teoria geral do processo legislativo, ao versar 

a questão da iniciativa vinculada das leis, adverte que esta somente se legitima – 

considerada a qualificação eminentemente constitucional do poder de agir em sede 

legislativa – se houver, no texto da própria Constituição, dispositivo que, de modo 

expresso, a preveja. Em consequência desse modelo constitucional, nenhuma lei, no 

sistema de direito positivo vigente no Brasil, dispõe de autoridade suficiente para impor, 

ao chefe do Executivo, o exercício compulsório do poder de iniciativa legislativa." (MS 

22.690, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 17-4-1997, Plenário, DJ de 7-12-

2006.) 

Art. 34 A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Vereador ou 

Comissão Legislativa Permanente, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos, na forma e nos 

casos previstos nesta Lei Orgânica. 

Art. 34. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer Vereador, 

Comissão Permanente da Câmara, ao Prefeito Municipal e aos cidadãos que a exercerão 

mediante proposta popular contendo assinatura de, no mínimo, cinco por cento dos 

eleitores do Município. 

Processo legislativo dos Estados-membros: absorção compulsória das linhas básicas do 

modelo constitucional federal entre elas, as decorrentes das normas de reserva de 

iniciativa das leis, dada a implicação com o princípio fundamental da separação e 

independência dos poderes: jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal.” (ADI 

637, rel. min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 25-8-2004, Plenário, DJ de 1º-10-

2004.) 

Parágrafo Único - O Prefeito Municipal poderá enviar Mensagem Aditiva à Câmara 

Municipal para propor modificações nos projetos de lei do Orçamento Plurianual, de 

Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento Anual, enquanto não iniciada a votação pelo 

Plenário, sendo vedado o envio de Mensagem Aditiva nos demais projetos de leis 

ordinárias e de leis complementares. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 

35/2007) 

Art. 35 É de competência privativa do Prefeito Municipal a iniciativa das leis que 

versem sobre: 

"Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie despesa só poderá ser 

proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar 

estão previstas, em numerus clausus, no art. 61 da CB – matérias relativas ao 

funcionamento da administração pública, notadamente no que se refere a servidores e 

órgãos do Poder Executivo. Precedentes." (ADI 3.394, rel. min. Eros Grau, julgamento 

em 2-4-2007, Plenário, DJE de 15-8-2008.) 

I - o regime jurídico dos servidores públicos municipais; 



I - servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos e empregos, 

estabilidade e aposentadoria; 

"O § 1º do art. 61 da Lei Republicana confere ao chefe do Poder Executivo a privativa 

competência para iniciar os processos de elaboração de diplomas legislativos que 

disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração 

direta e autárquica, o aumento da respectiva remuneração, bem como os referentes a 

servidores públicos da União e dos Territórios, seu regime jurídico, provimento de 

cargos, estabilidade e aposentadoria (alíneas a e c do inciso II do art. 61). Insistindo 

nessa linha de opção política, a mesma Lei Maior de 1988 habilitou os presidentes do 

STF, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça a propor ao Poder Legislativo 

a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos 

juízes que lhes forem vinculados, tudo nos termos da alínea b do inciso II do art. 96. A 

jurisprudência desta Casa de Justiça sedimentou o entendimento de ser a cláusula da 

reserva de iniciativa, inserta no § 1º do art. 61 da CF de 1988, corolário do princípio da 

separação dos Poderes. Por isso mesmo, de compulsória observância pelos estados, 

inclusive no exercício do poder reformador que lhes assiste (Cf. ADI 250, Rel. Min. 

Ilmar Galvão; ADI 843, Rel. Min. Ilmar Galvão; ADI 227, Rel. Min. Maurício Corrêa; 

ADI 774, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; e ADI 665, Rel. Min. Sydney Sanches, entre 

outras)." (ADI 3.061, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 5-4-2006, Plenário, DJ de 

9-6-2006.) No mesmo sentido: ADI 1.521, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento 

em 19-6-2013, Plenário, DJE de 13-8-2013. 

II - criação de cargos, empregos e funções na Administração Pública direta e autárquica 

do Município, ou aumento de sua remuneração; 

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e 

autárquica ou aumento de sua remuneração;  

CF - Art. 60, § 1º a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na 

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

"A atribuição de vantagens aos servidores somente pode ser concedida a partir de 

projeto de lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, consoante dispõe o art. 61, § 

1º,  II,  a e c, da CB, desde que supervenientemente aprovado pelo Poder Legislativo. 

(...) A fixação de data para o pagamento dos vencimentos dos servidores estaduais e a 

previsão de correção monetária em caso de atraso não constituem aumento de 

remuneração ou concessão de vantagem." (ADI 559, rel. min. Eros Grau, julgamento 

em 15-2-2006, Plenário, DJ de 5-5-2006.) 

III - orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual; 

III - matéria orçamentária e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios e 

subvenções; 

"A Constituição de 1988 admite a iniciativa parlamentar na instauração do processo 

legislativo em tema de direito tributário. A iniciativa reservada, por constituir matéria de 

direito estrito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em 

que, por implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo, deve 



necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca. O ato de 

legislar sobre direito tributário, ainda que para conceder benefícios jurídicos de ordem 

fiscal, não se equipara, especialmente para os fins de instauração do respectivo processo 

legislativo, ao ato de legislar sobre o orçamento do Estado." (ADI 724-MC, rel. min. 

Celso de Mello, julgamento em 7-5-1992, Plenário, DJ de 27-4-2001.) No mesmo 

sentido: RE 590.697-ED, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 23-8-2011, 

Segunda Turma, DJE de 6-9-2011. 

IV - criação, estruturação e atribuições dos órgãos da Administração Pública do 

Município. 

IV - criação, estruturação e atribuições das secretarias, departamentos ou diretorias 

equivalentes e órgãos da administração pública direta e indireta;  

"É indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo (mediante projeto de lei ou 

mesmo, após a EC 32/2001, por meio de decreto) na elaboração de normas que de 

alguma forma remodelem as atribuições de órgão pertencente à estrutura administrativa 

de determinada unidade da Federação." (ADI 3.254, rel. min. Ellen Gracie, julgamento 

em 16-11-2005, Plenário, DJ de 2-12-2005.) No mesmo sentido: AI 643.926-ED, rel. 

min. Dias Toffoli, julgamento em 13-3-2012, Primeira Turma, DJE 12-4-2012. 

Art. 36 A iniciativa popular é exercida pela apresentação à Câmara Municipal de 

projeto de lei subscrito por, no mínimo, cinco por cento dos eleitores inscritos no 

Município, com conteúdo de interesse específico do Município, da Cidade, do Distrito 

ou do Bairro. 

Art. 37 Os procedimentos da iniciativa popular serão previstos no Regimento Interno, 

respeitadas as normas relativas ao processo legislativo. 

Art. 38 São objeto de leis complementares as seguintes matérias: 

I - lei da estrutura administrativa; 

II - Plano Diretor; 

III - Código Tributário do Município; 

IV - Código de Obras ou de Edificações; 

V - Código de Zoneamento Urbano e direitos suplementares de uso e ocupação do solo; 

VI - Código de Parcelamento do Solo; 

VII - Código de Posturas; 

VIII - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais; 

IX - organização da Guarda Municipal; 

X - criação de cargos, empregos e funções na Administração Pública direta e autárquica 

do Município; 

XI - criação, estruturação e atribuição dos órgãos da Administração Pública Municipal. 



XII - regime jurídico único dos servidores e plano de carreira; 

XIII - Sistema Municipal de ensino e suas diretrizes; 

XIV - diretrizes municipais da saúde e da assistência social; 

XV - organização previdenciária pública municipal; 

XVI - infrações político-administrativa do Prefeito, do Vice-Prefeito, do Vereador e do 

Servidor Público Municipal. 

Parágrafo Único - As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos 

membros da Câmara. 

Art. 39 Não será admitido aumento da despesa prevista nos projetos de iniciativa 

exclusiva do Prefeito Municipal. 

Art. 39 Nenhum projeto de lei que implique a criação ou o aumento de despesa pública 

será aprovado sem que dele conste a indicação dos recursos disponíveis, próprios para 

atender aos novos encargos. 

"Inconstitucionalidade formal caracterizada. Emenda parlamentar a projeto de iniciativa 

exclusiva do chefe do Executivo que resulta em aumento de despesa afronta os arts. 63, 

I, c/c o 61, §1º, II, c, da CF." (ADI 2.791, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 16-

8-2006, Plenário, DJ de 24-11-2006.) No mesmo sentido: ADI 4.009, rel. min. Eros 

Grau, julgamento em 4-2-2009, Plenário, DJE de 29-5-2009. 

Art. 40 O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de sua 

iniciativa, considerados relevantes, os quais deverão ser apreciados no prazo de 45 

(quarenta e cinco) dias. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 4/1997) 

“Assim, questão que ainda está a merecer melhor exame diz respeito à inertia 

deliberandi (discussão e votação) no âmbito das Casas Legislativas. Enquanto a sanção 

e o veto estão disciplinados, de forma relativamente precisa, no texto constitucional, 

inclusive no que concerne a prazos (art. 66), a deliberação não mereceu do constituinte, 

no tocante a esse aspecto, uma disciplina mais minuciosa. Ressalvada a hipótese de 

utilização do procedimento abreviado previsto no art. 64, § 1º e § 2º, da Constituição, 

não se estabeleceram prazos para a apreciação dos projetos de lei. Observe-se que, 

mesmo nos casos desse procedimento abreviado, não há garantia quanto à aprovação 

dentro de determinado prazo, uma vez que o modelo de processo legislativo 

estabelecido pela Constituição não contempla a aprovação por decurso de prazo. Quid 

juris, então, se os órgãos legislativos não deliberarem dentro de um prazo razoável sobre 

projeto de lei em tramitação? Ter-se-ia aqui uma omissão passível de vir a ser 

considerada morosa no processo de controle abstrato da omissão? O STF tem 

considerado que, desencadeado o processo legislativo, não há que se cogitar de omissão 

inconstitucional do legislador. Essa orientação há de ser adotada com temperamento. A 

complexidade de algumas obras legislativas não permite que elas sejam concluídas em 

prazo exíguo. O próprio constituinte houve por bem excluir do procedimento abreviado 

os projetos de código (CF, art. 64, § 4º), reconhecendo expressamente que obra dessa 

envergadura não poderia ser realizada de afogadilho. Haverá trabalhos legislativos de 

igual ou maior complexidade. Não se deve olvidar, outrossim, que as atividades 



parlamentares são caracterizadas por veementes discussões e difíceis negociações, que 

decorrem mesmo do processo democrático e do pluralismo político reconhecido e 

consagrado pela ordem constitucional (art. 1º, caput, I). Orlando Bitar, distinguindo os 

Poderes, dizia que o Legislativo é intermitente, o Executivo, permanente e o Judiciário 

só age provocado. Ou seja, o Legislativo pode parar por algum tempo, isto é, entrar em 

recesso. Essas peculiaridades da atividade parlamentar, que afetam, inexoravelmente, o 

processo legislativo, não justificam, todavia, uma conduta manifestamente negligente 

ou desidiosa das Casas Legislativas, conduta esta que pode pôr em risco a própria 

ordem constitucional. Não tenho dúvida, portanto, em admitir que também a inertia 

deliberandi das Casas Legislativas pode ser objeto da ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão. Dessa forma, pode o STF reconhecer a mora do 

legislador em deliberar sobre a questão, declarando, assim, a inconstitucionalidade da 

omissão.” (ADI 3.682, voto do rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 9-5-2007, 

Plenário, DJ de 6-9-2007.) 

§ 1º Decorrido sem deliberação, o prazo fixado no "caput" deste artigo, o projeto será 

obrigatoriamente incluído na Ordem do Dia para que se ultime sua votação, 

sobrestando-se a deliberação quanto às demais matérias com exceção do veto e das leis 

orçamentárias. 

§ 2º O prazo previsto neste artigo não corre nos períodos de recesso da Câmara, nem se 

aplica aos Projetos de Codificação. 

§ 3º Através de requerimento assinado por 1/3 (um terço) dos membros da Câmara, 

submetido ao Plenário e mediante a manifestação favorável da maioria de 2/3 (dois 

terços), será descaracterizado o regime de urgência. (Redação dada pela Emenda à Lei 

Orgânica nº 1/1992) 

Art. 41 O projeto aprovado pela Câmara em dois turnos de discussão e votação, será no 

prazo de 10 (dez) dias úteis, enviado pelo Presidente da Câmara ao Prefeito, que 

concordando, o sancionará no prazo de 15 (quinze) dias úteis e comunicará dentro de 48 

(quarenta e oito) horas ao Presidente da Câmara. 

“Pretendida submissão do processo legislativo ao efeito vinculante que resulta do 

julgamento, pelo STF, das causas de fiscalização abstrata de constitucionalidade. 

Inadmissibilidade. Consequente possibilidade de o chefe do Poder Executivo, por meio 

de sanção (ato impregnado de qualificação constitucional e integrante do próprio 

processo de formação das leis), converter, em lei, projeto cujo conteúdo estaria em 

conflito com decisão confirmatória da constitucionalidade de certo diploma legislativo, 

proferida, em sede de controle abstrato, pela Suprema Corte.” (Rcl 14.156-AgR, rel. 

min. Celso de Mello, julgamento em 19-2-2014, Plenário, DJE de 13-5-2014.) Vide: Rcl 

13.019-MC, rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 8-5-2012, 

DJE de 15-5-2012. 

§ 1º Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, o silêncio do Prefeito importará em 

sanção, sendo o projeto de lei promulgado pelo Presidente da Câmara Municipal. 

§ 2º Os turnos de que trata este artigo seguem o trâmite geral do artigo 19 e seus 

parágrafos, com exceção das emendas à Lei Orgânica, que são deliberadas em dois 



turnos de discussão e votação do Plenário, após terem recebido pareceres das Comissões 

Legislativas Permanentes. 

§ 3º Todos os projetos de leis, de decretos legislativos e de resoluções aprovados em 

segundo turno de discussão e votação devem ser apreciados pela Comissão de Redação 

final, que emitirá parecer fundamentado, para posterior deliberação plenária em única 

discussão e votação do texto e das emendas redacionais, apresentadas pela referida 

Comissão. 

Art. 42 Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário 

ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

contados da data do recebimento e comunicará, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, ao 

Presidente da Câmara, os motivos do veto. 

“(...) o impetrante pretende submeter ao controle abstrato de constitucionalidade deste 

Supremo Tribunal o mérito do veto aposto pela Presidente da República a proposta 

legislativa votada pelo Congresso Nacional, afirmando-o contrário aos arts. 5º, § 2º e § 

3º, e 206, inc. I, da Constituição da República (...). Pretende obter a declaração de 

inconstitucionalidade do veto e, com isso, a promulgação de normas vetadas. O 

impetrante pretende substituir os instrumentos de controle abstrato de 

constitucionalidade pela ação de mandado de segurança. Aqueles instrumentos são 

dispostos constitucionalmente, têm requisitos, condições, incluídas as subjetivas, 

especificamente estabelecidas em norma constitucional. O cidadão não dispõe de 

legitimidade para ajuizar qualquer daqueles instrumentos de controle abstrato e com 

efeitos erga omnes. (...) Não bastasse o descabimento da via processual utilizada pelo 

impetrante, não se há cogitar de direito líquido e certo ao que foi suprimido, sequer 

expectativa de direito a ser tutelado judicialmente pela via do mandado de segurança. A 

tese desenvolvida pelo impetrante, se acolhida, traria o revés de inviabilizar este 

Supremo Tribunal, pois atrairia para sua jurisdição a insurgência de todos aqueles que 

vissem suas pretensões frustradas em decorrência do exercício regular do poder de veto 

atribuído ao Presidente da República.” (MS 33.694, rel. min. Cármen Lúcia, decisão 

monocrática, julgamento em 6-8-2015, DJE de 14-8-2015.) No mesmo sentido: MS 

33.694-AgR, rel. min. Cármen Lúcia, julgamento em 7-10-2015, Plenário, DJE de 26-

10-2015. 

§ 1º O veto deverá ser sempre justificado e, quando parcial, abrangerá o texto integral 

de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea. 

§ 2º O veto será apreciado no prazo de 30 (trinta) dias, contados do seu recebimento, em 

uma única discussão e votação. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 3/1997) 

“Processo legislativo: veto mantido pelo Legislativo: decreto legislativo que, anos 

depois, sob fundamento de ter sido o veto intempestivo, desconstitui a deliberação que o 

mantivera, e declara tacitamente sancionada a parte vetada do projeto de lei: 

inconstitucionalidade formal do decreto legislativo, independentemente da indagação 

acerca da validade material ou não da norma por ele considerada sancionada: aplicação 

ao processo legislativo – que é verdadeiro processo – da regra da preclusão – que, como 

impede a retratação do veto, também obsta a que se retrate o Legislativo de sua rejeição 

ou manutenção: preclusão, no entanto, que, não se confundindo com a coisa julgada – 



esta, sim, peculiar do processo jurisdicional –, não inibe o controle judicial da eventual 

intempestividade do veto.” (ADI 1.254, rel. min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 3-

12-1999, Plenário, DJ de 17-3-2000.) 

§ 3º O veto somente poderá ser rejeitado por votação da maioria absoluta dos 

Vereadores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 18/2001) 

§ 4º Esgotado, sem deliberação, o prazo previsto no § 2º deste artigo, o veto será 

colocado na Ordem do Dia da Sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até 

sua votação final. 

"No caso, o que se pretende, na impetração, é provimento que iniba o Congresso 

Nacional de apreciar o Veto Parcial 38/2012, aposto pela presidente da República ao 

Projeto de Lei 2.565/2011, antes da votação de todos os demais vetos anteriormente 

apresentados (mais de três mil), alguns com prazo vencido há mais de treze anos. A 

medida liminar, que tem natureza antecipatória, não pode ir além nem deferir 

providência diversa da que deriva da sentença definitiva. Assim, no entender majoritário 

da Corte, não há como manter a determinação liminar ordenando ao Congresso 

Nacional que ‘se abstenha de deliberar acerca do Veto Parcial 38/2012 antes que 

proceda à análise de todos os vetos pendentes com prazo de análise expirado até a 

presente data, em ordem cronológica de recebimento da respectiva comunicação’. Isso 

porque se mostra pouco provável que tal determinação venha a ser mantida no 

julgamento definitivo da demanda, especialmente pela gravidade das consequências que 

derivariam do puro e simples reconhecimento, com efeitos ex tunc, da 

inconstitucionalidade da prática até agora adotada pelo Congresso Nacional no processo 

legislativo de apreciação de vetos presidenciais (...)." (MS 31.816-MC-AgR, rel. p/ o ac. 

min. Teori Zavascki, julgamento em 27-2-2013, Plenário, DJE de 13-5-2013.) 

§ 5º Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao Prefeito em 48 (quarenta e oito) 

horas, para promulgação. 

§ 6º Se o Prefeito não promulgar a lei em 48 (quarenta e oito) horas, e, ainda, nos casos 

de sanção tácita, o Presidente da Câmara promulga-la-á e, se este não o fizer no mesmo 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, caberá ao Vice- Presidente obrigatoriamente fazê-

lo. 

§ 7º A lei promulgada, nos termos do parágrafo anterior, produzirá efeitos a partir de 

sua publicação. 

§ 8º Nos casos de veto parcial, as disposições aprovadas pela Câmara serão 

promulgadas pelo seu Presidente, com o mesmo número da lei original observado o 

prazo estipulado no parágrafo 6º. 

§ 9º O prazo previsto no parágrafo 2º não corre nos períodos de recesso da Câmara. 

§ 10 A manutenção do veto, não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara. 

§ 11 Na apreciação do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação no 

texto aprovado. 



Art. 43 A matéria constante de Projeto de Lei rejeitado, somente poderá constituir 

objeto de novo projeto, na mesma Sessão Legislativa, mediante proposta da maioria 

absoluta dos membros da Câmara. 

"A norma inscrita no art. 67 da Constituição – que consagra o postulado da 

irrepetibilidade dos projetos rejeitados na mesma sessão legislativa – não impede o 

presidente da República de submeter, à apreciação do Congresso Nacional, reunido em 

convocação extraordinária (CF, art. 57, § 6º, II), projeto de lei versando, total ou 

parcialmente, a mesma matéria que constitui objeto de medida provisória rejeitada pelo 

Parlamento, em sessão legislativa realizada no ano anterior. O presidente da República, 

no entanto, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes e de transgressão à 

integridade da ordem democrática, não pode valer-se de medida provisória para 

disciplinar matéria que já tenha sido objeto de projeto de lei anteriormente rejeitado na 

mesma sessão legislativa (RTJ 166/890, Rel. Min. Octavio Gallotti). Também pelas 

mesmas razões, o chefe do Poder Executivo da União não pode reeditar medida 

provisória que veicule matéria constante de outra medida provisória anteriormente 

rejeitada pelo Congresso Nacional (RTJ 146/707-708, Rel. Min. Celso de Mello)." (ADI 

2.010-MC, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 30-10-1999, Plenário, DJ de 12-4-

2002.) 

Art. 44 As leis delegadas serão elaboradas pelo Prefeito que deverá solicitar a 

delegação à Câmara Municipal. 

§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Câmara 

Municipal, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre os planos 

plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. 

§ 2º A delegação ao Prefeito terá a forma de decreto legislativo da Câmara Municipal, 

que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. 

§ 3º Se o decreto legislativo determinar a apreciação da lei delegada pela Câmara 

Municipal, esta fá-lo-á em votação única, vedada qualquer emenda. 

SEÇÃO IX 

CONTROLE DAS CONTAS MUNICIPAIS 

Seção V  

DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, 

OPERACIONAL E PATRIMONIAL  

Art. 45 A fiscalização do Município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal, 

mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo 

Municipal, na forma da lei. 

CF - Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal, na forma da lei.  



“O controle externo das contas municipais, especialmente daquelas pertinentes ao chefe 

do Poder Executivo local, representa uma das mais expressivas prerrogativas 

institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de 

Contas (CF, art. 31). Essa fiscalização institucional não pode ser exercida, de modo 

abusivo e arbitrário, pela Câmara de Vereadores, eis que – devendo efetivar-se no 

contexto de procedimento revestido de caráter político-administrativo – está 

subordinada à necessária observância, pelo Poder Legislativo local, dos postulados 

constitucionais que asseguram, ao prefeito municipal, a prerrogativa da plenitude de 

defesa e do contraditório. A deliberação da Câmara de Vereadores sobre as contas do 

chefe do Poder Executivo local há de respeitar o princípio constitucional do devido 

processo legal, sob pena de a resolução legislativa importar em transgressão ao sistema 

de garantias consagrado pela Lei Fundamental da República.” (RE 682.011, rel. 

min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 8-6-2012,DJE de 13-6-

2012.) 

CE – SC - Art. 58. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública, quanto a 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 

será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder. 

Art. 113. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos 

órgãos e entidades da administração pública municipal, quanto a legalidade, a legitimidade, 

a economicidade, a aplicação das subvenções e a renúncia de receitas, é exercida: I - pela 

Câmara Municipal, mediante controle externo; II - pelos sistemas de controle interno do 

Poder Executivo Municipal 

§ 1º O controle interno é mantido de forma integrada pelos Poderes Executivo e 

Legislativo baseado nas informações contábeis objetivando: 

I - a avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução 

dos programas do Governo Municipal; 

II - a comprovação de legalidade e avaliação de resultados, quanto à eficácia e 

eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nas entidades da 

Administração Municipal, bem como, da aplicação de recursos públicos municipais por 

entidades de direito privado; 

III - o exercício do controle dos empréstimos e dos financiamentos, avais e garantias, 

bem como dos direitos e haveres do Município; 

IV - o apoio ao controle externo no exercício de sua missão institucional. 

CE – SC - Art. 58. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública, quanto a 

legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 

será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de 

controle interno de cada Poder. 

§ 2º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de 

Contas do Estado. 
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“A Constituição da República impede que os Municípios criem os seus próprios Tribunais, 

Conselhos ou órgãos de contas municipais (CF, art. 31, § 4º), mas permite que os Estados-

membros, mediante autônoma deliberação, instituam órgão estadual denominado Conselho ou 

Tribunal de Contas dos Municípios (RTJ 135/457, rel. min. Octavio Gallotti – ADI 445/DF, rel. 

min. Néri da Silveira), incumbido de auxiliar as Câmaras Municipais no exercício de seu poder 

de controle externo (CF, art. 31, § 1º). Esses Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios 

– embora qualificados como órgãos estaduais (CF, art. 31, § 1º) – atuam, onde tenham sido 

instituídos, como órgãos auxiliares e de cooperação técnica das Câmaras de Vereadores. A 

prestação de contas desses Tribunais de Contas dos Municípios, que são órgãos estaduais 

(CF, art. 31, § 1º), há de se fazer, por isso mesmo, perante o Tribunal de Contas do próprio 

Estado, e não perante a Assembleia Legislativa do Estado-membro. Prevalência, na espécie, 

da competência genérica do Tribunal de Contas do Estado (CF, art. 71, II, c/c o art. 75).” (ADI 

687, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 2-2-1995, Plenário, DJ de 10-2-2006.) 

§ 3º O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre as contas que o Prefeito e a 

Mesa da Câmara devem apresentar anualmente só deixará de prevalecer por decisão de 

dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

“As contas públicas dos chefes do Executivo devem sofrer o julgamento – final e definitivo – da 

instituição parlamentar, cuja atuação, no plano do controle externo da legalidade e regularidade 

da atividade financeira do presidente da República, dos governadores e dos prefeitos 

municipais, é desempenhada com a intervenção ad coadjuvandum do Tribunal de Contas. A 

apreciação das contas prestadas pelo chefe do Poder Executivo – que é a expressão visível da 

unidade institucional desse órgão da soberania do Estado – constitui prerrogativa intransferível 

do Legislativo, que não pode ser substituído pelo Tribunal de Contas, no desempenho dessa 

magna competência, que possui extração nitidamente constitucional.” (Rcl 14.155-MC-AgR, 

rel. min. Celso de Mello, decisão monocrática, julgamento em 20-8-2012, DJE de 22-8-2012.) 

§ 4º Sujeitam-se à tomada ou prestação de contas os agentes da Administração 

Municipal responsáveis por bens e valores pertencentes ou confiados à Fazenda Pública 

Municipal. 

"Advogado de empresa estatal que, chamado a opinar, oferece parecer sugerindo 

contratação direta, sem licitação, mediante interpretação da Lei das Licitações. 

Pretensão do TCU em responsabilizar o advogado solidariamente com o administrador 

que decidiu pela contratação direta: impossibilidade, dado que o parecer não é ato 

administrativo, sendo, quando muito, ato de administração consultiva, que visa a 

informar, elucidar, sugerir providências administrativas a serem estabelecidas nos atos 

de administração ativa. Celso Antônio Bandeira de Mello, Curso de Direito 

Administrativo, Malheiros, 13. ed., p. 377. O advogado somente será civilmente 

responsável pelos danos causados a seus clientes ou a terceiros, se decorrentes de erro 

grave, inescusável, ou de ato ou omissão praticado com culpa, em sentido largo: (...) Lei 

8.906/1994, art. 32." (MS 24.073, rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 6-11-2002, 

Plenário, DJ de 31-10-2003.) Vide: MS 24.631, rel. min. Joaquim Barbosa, 

julgamento em 9-8-2007, Plenário, DJE de 1º-2-2008; MS 24.584, rel. min. Marco 

Aurélio, julgamento em 9-8-2007, Plenário, DJE de 20-6-2008. 

 

Art. 46 O Prefeito Municipal encaminhará as contas do Município até o dia 31 de 

março subsequente ao encerramento da Sessão Legislativa à Câmara Municipal e ao 

Tribunal de Contas do Estado. 
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Parágrafo Único - Lei Ordinária determinará a documentação necessária para 

apresentação das contas do Município. 

Art. 47 Se até o prazo do artigo anterior não tiverem sido apresentadas as contas do 

Município à Câmara Municipal e ao Tribunal de Contas, a Comissão Legislativa 

Permanente competente fá-lo-á em 30 (trinta) dias. 

Art. 48 Apresentadas as contas, o Presidente da Câmara colocá-las-á pelo prazo de 60 

(sessenta) dias a disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação, o qual 

poderá questionar-lhes a legitimidade, na forma da lei. 

§ 1º O Regimento Interno da Câmara disporá sobre o procedimento do exame público 

das contas municipais, observadas as normas desta Lei Orgânica. 

§ 2º Vencido o prazo deste artigo as contas e as questões levantadas serão enviadas ao 

Tribunal de Contas para emissão de parecer prévio. 

§ 3º Recebido o parecer prévio a Comissão Legislativa Permanente responsável dará 

sobre ele e sobre as contas seu parecer em 15 (quinze) dias, encaminhando-o à Mesa 

Diretora e ao Plenário para deliberação. 

Art. 49 A Comissão Legislativa Permanente competente diante de indícios de despesas 

não autorizadas, ainda que sob forma de investimentos, não programados ou de 

subsídios não aprovados, poderá solicitar da autoridade responsável que, no prazo de 5 

(cinco) dias, preste os esclarecimentos. 

§ 1º Não prestados os esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a Comissão 

Legislativa Permanente solicitará ao Tribunal de Contas pronunciamento conclusivo 

sobre a matéria em caráter de urgência. 

§ 2º Entendendo o Tribunal de Contas irregular a despesa, a Comissão Legislativa 

Permanente responsável, se julgar que o gasto pode causar dano irreparável ou grave 

lesão à economia pública, proporá à Câmara Municipal a sua sustação. 

Art. 50 Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima 

para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidade das contas do Município 

perante a Comissão Legislativa Permanente competente da Câmara, que tomará as 

providências previstas no Regimento Interno. 

“A Controladoria-Geral da União (CGU) pode fiscalizar a aplicação de verbas federais 

onde quer que elas estejam sendo aplicadas, mesmo que em outro ente federado às quais 

foram destinadas. A fiscalização exercida pela CGU é interna, pois feita exclusivamente 

sobre verbas provenientes do orçamento do Executivo.” (RMS 25.943, rel. 

min.Ricardo Lewandowski, julgamento em 24-11-2010, Plenário, DJE de 2-3-2011.) 

 

SEÇÃO X 

REMUNERAÇÃO 
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Art. 51 Por Leis de sua iniciativa, a Câmara Municipal fixará, em parcela única, os 

subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais, do Presidente da 

Câmara e dos Vereadores. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 10/1998) 

CAPÍTULO III Parágrafo Único - No recesso o subsídio dos Vereadores será integral e 

a convocação, pelo Prefeito Municipal, na sessão legislativa extraordinária, não será 

remunerada. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 31/2006) 

 

PODER EXECUTIVO 

SEÇÃO I 

PREFEITO MUNICIPAL 

Art. 52 O Poder Executivo é exercido pelo Prefeito Municipal, com funções políticas, 

executivas e administrativas. 

Art. 53 O Prefeito e o Vice-Prefeito serão eleitos em pleito direto e simultâneo, para 

cada legislatura, em sufrágio universal e secreto. 

Art. 54 O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano 

subseqüente à eleição e prestarão compromisso nos termos desta Lei Orgânica e do 

Regimento Interno da Câmara Municipal. 

§ 1º Se, decorridos 10 (dez) dias da data fixada, salvo motivo de força maior, não tiver 

um ou outro assumido o cargo, este será declarado vago. 

§ 2º Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, assumirá o Vice-Prefeito e, na falta ou 

impedimento deste, o Presidente da Câmara. 

§ 3º O Prefeito e o Vice-Prefeito, este quando remunerado, deverão 

desincompatibilizar-se no ato da posse; quando não remunerado, o Vice-Prefeito 

cumprirá essa exigência ao assumir o exercício do cargo. 

Art. 55 O Vice-Prefeito substitui o Prefeito em caso de licença ou impedimento e o 

sucede no caso de vaga ocorrida após a diplomação. 

§ 1º O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem concedidas pela lei, 

auxiliará o Prefeito, sempre que por ele convocado para missões especiais. 

§ 2º A investidura do Vice-Prefeito, em Secretaria Municipal não impedirá as funções 

previstas no parágrafo anterior. 

Art. 56 Em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou de vacância dos 

respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício do cargo de Prefeito, o 

Presidente, o Vice-Presidente, o 1º Secretário, o 2º Secretário da Câmara Municipal e o 

Vereador mais votado na última eleição proporcional, na ordem de votação registrada 

na Justiça Eleitoral, apto a assumir. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 

42/2012) 

Dupla vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito – Competência legislativa 

municipal – Domínio normativo da lei orgânica. (...) A vocação sucessória dos cargos 



de prefeito e vice-prefeito põe-se no âmbito da autonomia política local, em caso de 

dupla vacância. Ao disciplinar matéria, cuja competência é exclusiva dos Municípios, o 

art. 75, § 2º, da Constituição de Goiás fere a autonomia desses entes, mitigando-lhes a 

capacidade de auto-organização e de autogoverno e limitando a sua autonomia política 

assegurada pela Constituição brasileira." (ADI 3.549, rel. min. Cármen Lúcia, 

julgamento em 17-9-2007, Plenário, DJ de 31-10-2007.) 

§ 1º Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito far-se-á eleição 30 dias depois de 

aberta a última vaga. 

§ 2º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período a eleição para ambos os 

cargos será feita 30 dias depois da última vaga pela Câmara Municipal na forma da Lei. 

§ 3º Em qualquer dos casos os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. 

Art. 57 O Prefeito e o Vice-Prefeito não poderão, sem licença da Câmara Municipal, 

ausentar-se do Município por período superior a 15 ( quinze ) dias, sob pena de perda do 

cargo. 

Art. 58 O Prefeito poderá licenciar-se quando impossibilitado de exercer o cargo, por 

motivo de doença comprovada. 

Art. 58 O Prefeito poderá licenciar-se quando impossibilitado de exercer o cargo, por 

motivo de doença comprovada ou nas hipóteses da licença-gestante, adotante e 

paternidade. 

Parágrafo Único - No caso deste artigo e de ausência em missão oficial o Prefeito 

licenciado não perderá sua remuneração. 

Parágrafo Único. Nos casos de licença assinaladas no caput deste artigo, devidamente 

comprovada e de ausência em missão oficial o Prefeito licenciado não perderá sua 

remuneração. 

Art. 59 Compete privativamente ao Prefeito: 

I - nomear e exonerar os Secretários Municipais, os titulares de outros cargos de 

confiança, os titulares de Distrito e Órgãos da Administração Descentralizada e, de 

acordo com a Lei ou Estatutos, os dirigentes da Administração Indireta e Fundacional; 

II - exercer com auxílio dos Secretários Municipais a direção superior da Administração 

Municipal; 

III - iniciar o Processo Legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica; 

IV - enviar à Câmara Municipal, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais e 

plurianuais do Município; 

V - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e 

regulamentos para a sua fiel execução; 

VI - vetar projetos de lei total ou parcialmente; 

VII - dispor sobre a organização e o funcionamento da Administração Municipal, na 

forma da lei; 



VIII - comparecer ou remeter mensagem e plano de governo à Câmara Municipal por 

ocasião de abertura de Sessão Legislativa expondo a situação do Município e 

solicitando as providências que julgar necessárias; 

IX - prestar, anualmente, à Câmara Municipal, até dia 31 de março, as contas do 

Município referentes ao exercício anterior. 

X - prover e extinguir os cargos públicos municipais na forma da lei; 

XI - representar o Município em Juízo ou fora dele, por intermédio da Procuradoria 

Geral do Município, na forma estabelecida em lei; 

XII - celebrar convênios com entidades públicas ou privadas para a realização de 

objetivos de interesse do Município, na forma da lei; 

XIII - decretar, nos termos da lei, desapropriações por necessidade ou utilidade pública 

ou por interesse social; 

XIV - prestar à Câmara, dentro de 30 ( trinta ) dias, as informações solicitadas, podendo 

o prazo ser prorrogado, a pedido, pela complexidade da matéria ou pela dificuldade de 

obtenção de dados solicitados; 

XV - publicar até 30 (trinta) dias após o encerramento de cada trimestre, relatório 

resumido da execução orçamentária; 

XVI - entregar à Câmara Municipal até o dia 20 (vinte) de cada mês, os recursos 

correspondentes às dotações orçamentárias; 

XVII - solicitar o auxílio das forças policiais para garantir o cumprimento de seus atos, 

bem como fazer uso da guarda municipal, na forma da lei; 

XVIII - decretar calamidade pública ou estado de emergência, sempre que ocorrerem 

fatos, que o justifiquem; 

XIX - convocar extraordinariamente a Câmara; 

XX - Revogado (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 41/2012) 

XXI - requerer à autoridade competente a prisão administrativa de servidor público 

municipal omisso ou remisso na prestação de contas dos dinheiros públicos; 

XXII - superintender a arrecadação de tributos e preços, bem como a guarda e aplicação 

da receita, autorizando as despesas e os pagamentos, dentro das disponibilidades 

orçamentárias ou dos créditos autorizados pela Câmara; 

XXIII - aplicar multas previstas na legislação e nos contratos ou convênios, bem como 

relevá-las quando for o caso; 

XXIV - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros 

da Comunidade; 

XXV - resolver sobre os requerimentos, as reclamações ou as representações que lhe 

forem dirigidos. 



§ 1º O Prefeito Municipal poderá delegar as atribuições previstas nos incisos XII, XXII, 

XXIII e XXV deste artigo. 

§ 2º O Prefeito Municipal poderá, a qualquer momento, segundo seu único critério, 

avocar a si a competência delegada. 

Art. 60 No ato da posse e ao término do mandato, o Prefeito e o Vice-Prefeito farão 

declaração pública de seus bens, a qual será transcrita em livro próprio, resumidas em 

atas e divulgadas para conhecimento público. 

SEÇÃO II 

LIMITAÇÕES AO PREFEITO MUNICIPAL 

Art. 61 O Prefeito Municipal e o Vice-Prefeito, desde a posse, sob pena de perda de 

mandato, não poderão: 

I - firmar ou manter contrato com o Município ou com suas autarquias, empresas 

públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de 

serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

II - aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que seja 

demissível ad nutum, na Administração Pública direta ou indireta, ressalvada a posse 

em virtude de concurso público, aplicando-se nesta hipótese, a regra constitucional e o 

exercício de 1 (um) cargo de professor; 

III - ser titular de mais de um mandato eletivo; 

IV - patrocinar causas em que seja interessada qualquer das entidades mencionadas no 

inciso I deste artigo; 

V - ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de 

contrato celebrado com o Município ou nela exercer função remunerada; 

VI - fixar residência fora do Município. 

SEÇÃO III 

RESPONSABILIDADE DO PREFEITO 

Art. 62 Os crimes que o Prefeito Municipal praticar, no exercício do mandato ou em 

decorrência dele, por infrações penais comuns ou por crime de responsabilidade, serão 

julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado. 

Parágrafo Único - Lei complementar disporá sobre as infrações político-administrativas 

e estabelecerá normas de processo e julgamento, obedecida a legislação federal. 

Art. 62. Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal: 

I - efetuar repasse que supere os limites definidos no artigo 29-A, da Constituição 

Federal; 

II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou 



III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária; 

IV – infringir as condutas descritas nos incisos do art. 1º, do Decreto-Lei nº 201, de 

27 de fevereiro de 1967. 

Art. 62-A. O Prefeito será submetido a processo e julgamento, nas infrações penais 

comuns perante os Tribunais de Justiça competentes e, nas infrações político-

administrativas, perante a Câmara Municipal.  

“Compete, exclusivamente, à Câmara de Vereadores, processar e julgar o Prefeito 

Municipal nas infrações político-administrativas, assim definidas em legislação 

emanada da União Federal, podendo impor, ao Chefe do Executivo local, observada a 

garantia constitucional do due process of law, a sanção de cassação de seu mandato 

eletivo. (...) O Tribunal de Justiça do Estado, ressalvadas as hipóteses que se incluem na 

esfera de atribuições jurisdicionais da Justiça Federal comum, da Justiça Militar da 

União e da Justiça Eleitoral, dispõe de competência originária para processar e julgar os 

Prefeitos Municipais nas infrações penais comuns.” (ADI 687, rel. min. Celso de 

Mello, julgamento em 2-2-1995,  

"Cabe, exclusivamente, ao Regimento Interno do Tribunal de Justiça atribuir 

competência ao Pleno, ou ao Órgão Especial, ou a órgão fracionário, para processar e 

julgar Prefeitos municipais (CF, art. 29, X, e art. 96, I, a)." (HC 73.232, rel. 

min.Maurício Corrêa, julgamento em 12-3-1996, Segunda Turma, DJ de 3-5-

1996.)Plenário, DJ de 10-2-2006.) 

Parágrafo único. O processo de cassação do mandato do Prefeito obedecerá ao rito 

estabelecido no Regimento Interno, observados o Decreto-Lei nº. 201/67, 

assegurada a ampla defesa.  

"O inciso XIV do art. 29 da CB/1988 estabelece que as prescrições do art. 28 relativas à 

perda do mandato de governador aplicam-se ao prefeito, qualificando-se, assim, como 

preceito de reprodução obrigatória por parte dos Estados-membros e Municípios. Não é 

permitido a esses entes da federação modificar ou ampliar esses critérios. Se a 

Constituição do Brasil não sanciona com a perda do cargo de governador ou o prefeito 

que assuma cargo público em virtude de concurso realizado após sua eleição, não 

podem fazê-los as Constituições estaduais." (ADI 336, voto do rel. min. Eros Grau, 

julgamento em 10-2-2010, Plenário, DJE de 17-9-2010.) 

 

SEÇÃO IV 

SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 

Art. 63 Cabe ao Prefeito Municipal, por ato administrativo, dizer sobre as atribuições, 

competências, deveres e responsabilidades dos Secretários Municipais, de acordo com a 

lei. 

“Em virtude do disposto no art. 29, IX, da Constituição, a lei orgânica municipal deve 

guardar, no que couber, correspondência com o modelo federal acerca das proibições e 

incompatibilidades dos vereadores. Impossibilidade de acumulação dos cargos e da 
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remuneração de vereador e de secretário municipal. Interpretação sistemática dos arts. 

36, 54 e 56 da CF.” (RE 497.554, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 27-

4-2010, Primeira Turma,DJE de 14-5-2010.) 

§ 1º Os Secretários Municipais são solidariamente responsáveis, junto com o Prefeito 

Municipal, pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. 

§ 2º Lei Complementar, de iniciativa do Prefeito, disporá sobre a criação, estruturação e 

atribuição de Secretarias. 

§ 3º O Chefe de Gabinete do Prefeito, o Procurador Geral do Município, o Secretário ou 

Intendente Distrital, o Presidente de Fundação ou Autarquia Municipal equivalem, em 

nível e hierarquia, aos Secretários Municipais. (Redação dada pela Emenda à Lei 

Orgânica nº 25/2004) 

§ 4º Os Secretários Municipais, auxiliares diretos do Prefeito Municipal, deverão fazer a 

declaração de bens no ato de sua posse em cargo ou função pública municipal e quando 

de sua exoneração. 

SEÇÃO V 

CONSELHOS MUNICIPAIS 

Art. 64 O Município terá os seguintes Conselhos Municipais que são órgãos de consulta 

do Prefeito Municipal, formados de representantes do Poder Público Municipal e da 

Sociedade Civil, sem ônus para a Fazenda Municipal: 

I - Conselho de Desenvolvimento do Município; 

II - Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico; 

III - Conselho Municipal de Cultura; 

IV - Conselho Municipal de Trânsito; 

V - Conselho Municipal de Educação; 

VI - Conselho Municipal de Saúde; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 

2/1992) 

VII - Conselho Municipal do Meio-Ambiente e da Zona Rural; 

VIII - Conselho Municipal da Criança e do Adolescente; 

IX - Conselho Municipal de Prevenção ao Uso de Entorpecentes; 

X - Conselhos Tutelares. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 2/1992) 

Parágrafo Único - Os Conselhos de que trata este artigo poderão ser de caráter 

deliberativo, quando lei superior competente assim determinar, ficando suas 

deliberações sujeitas à homologação do Chefe do Poder Executivo. (Redação acrescida 

pela Emenda à Lei Orgânica nº 2/1992) 
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Art. 65 O Conselho de Desenvolvimento do Município é o órgão superior de consulta 

do Prefeito Municipal e terá sua estruturação, organização, funcionamento, atribuições e 

composição previstos em lei. 

Art. 66 Compete ao Conselho de Desenvolvimento do Município pronunciar-se sobre 

questões relevantes de interesse do Município. 

Art. 67 Os Conselhos Municipais previstos no artigo 64 serão criados e organizados em 

lei municipal, obedecidas as normas desta Lei Orgânica. 

Art. 68 Lei Complementar poderá prever outros Conselhos Municipais desde que sejam 

de relevante interesse do Município. 

SEÇÃO VI 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

Art. 69 A Procuradoria Geral do Município é a instituição que representa o Município 

judicial e extrajudicialmente, como advocacia geral, cabendo-lhe ainda, nos termos da 

lei complementar, as atividades de consultoria e assessoramento do Poder Executivo e, 

privativamente, a responsabilidade da execução da dívida ativa de natureza tributária. 

Art. 70 A Procuradoria Geral do Município reger-se-á por Lei Complementar e tem por 

Chefe o Procurador Geral do Município, nomeado pelo Prefeito Municipal, de 

reconhecido saber jurídico, reputação ilibada e preferencialmente com experiência em 

áreas diversas da administração municipal. 

SEÇÃO VII 

CONSULTA POPULAR 

Art. 71 O Prefeito Municipal poderá realizar consultas populares para ouvir a opinião 

pública e para decidir sobre assuntos de interesse específico do Município, do bairro ou 

do distrito. 

Art. 72 Cabe ao Prefeito Municipal, por ato próprio, propor procedimentos e forma de 

implantação de consulta popular, observado o seguinte: 

I - a consulta popular será realizada quando a Câmara Municipal em sua maioria 

absoluta, ou pelo menos 2 % (dois por cento) do eleitorado inscrito no Município, no 

bairro ou no distrito, com qualificação comprovada, apresentarem proposição nesse 

sentido e sobre assunto específico; 

II - a votação organizada pelo Poder Executivo em dois meses após apresentação da 

proposição; 

III - a proposição será aprovada pelo voto da maioria dos eleitores presentes às urnas e 

representando obrigatoriamente pelo menos 50 % (cinqüenta por cento) da totalidade 

dos eleitores envolvidos na e pela proposição; 

IV - a proposição aprovada em consulta popular tem caráter de decisão devendo o 

Governo Municipal, quando couber, adotar as providências legais para a sua 

consecução; 



V - a realização de no máximo duas consultas por ano, vedadas, nos quatro meses que 

antecedem as eleições para qualquer nível de Governo. 

TÍTULO V 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 73 A administração pública direta e indireta do Município obedecerá aos princípios 

de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, aos 

demais princípios da Constituição Federal, no que couber, sobre a administração 

pública, e a esta Lei Orgânica, considerando ainda que: (Redação dada pela Emenda à 

Lei Orgânica nº 12/1998) 

"A administração pública é norteada por princípios conducentes à segurança jurídica – 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. A 

variação de enfoques, seja qual for a justificativa, não se coaduna com os citados 

princípios, sob pena de grassar a insegurança." (MS 24.872, voto do rel. min. Marco 

Aurélio, julgamento em 30-6-2005, Plenário, DJ de 30-9-2005.) 

I - o Município assegura a seus servidores ativos, inativos e dependentes, na forma da 

lei municipal, sistema previdenciário de assistência médica, odontológica, assistência 

social, pensão e aposentadoria, com instituição de contribuição cobrada dos servidores 

para custeio; 

II - o Município adota política de oportunidade de crescimento profissional aos seus 

servidores, bem como, proporcionará remuneração compatível com o mercado de 

trabalho para a função respectiva, oportunidade de progresso funcional e acesso a 

escalão superior; 

III - o Município veda a conversão de férias em dinheiro, ressalvados os casos previstos 

na legislação federal; 

IV - o Município assegura aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo do 

próprio Município, a ocupação de 50% (cinquenta por cento) dos cargos de provimento 

em comissão, sendo que a mesma regra e o mesmo percentual se aplicam a ocupação de 

cargos de provimento em comissão no Poder Legislativo. (Redação dada pela Emenda à 

Lei Orgânica nº 24/2004) 

V - o Município assegura o percentual não inferior a dois por cento dos cargos e 

empregos do Município a pessoas portadoras de deficiências, cujos critérios serão 

definidos em Lei. 

VI - É vedado ao Administrador Público utilizar-se de servidor para ocupar cargo de 

provimento em comissão ou função de confiança sob a chefia de cônjuge, companheiro 

ou parente por consanguinidade, adoção ou afinidade, de fato ou de direito, até o 

terceiro grau, das seguintes autoridades: 
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"Viola o princípio constitucional da isonomia norma que estabelece como título o mero 

exercício de função pública." (ADI 3.443, rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 8-9-2005, 

Plenário, DJ de 23-9-2005.) 

a) de prefeito, de vice-prefeito e de secretário municipal, no âmbito da administração 

direta e indireta do Poder Executivo; 

b) de vereador ou de membro da Mesa Diretora, no âmbito do Poder Legislativo; 

c) de presidente, de vice-presidente e de diretor de autarquia, fundação ou empresa 

pública ou sociedade de economia mista, no âmbito do município de Blumenau. 

(Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 32/2006) 

§ 1º Para efeitos do disposto no inciso VI deste artigo, também fica caracterizada a 

prática do nepotismo, em afronta aos princípios estabelecidos no artigo 37 da 

Constituição Federal e na Lei Federal nº 8.027/90, sem prejuízo aos demais, a 

dissimulação da iniciativa, com nomeação dos servidores acima mencionados, mesmo 

que sem subordinação direta. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 

32/2006) 

§ 2º Nas disposições previstas no inciso VI deste artigo, também se enquadram as 

pessoas que tiverem grau de parentesco com ocupantes de cargos eletivos executivos em 

municípios vizinhos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores 

e vice-governadores, que tenham domicílio eleitoral em Blumenau. (Redação acrescida 

pela Emenda à Lei Orgânica nº 32/2006) 

"A proibição de contratação com o Município dos parentes, afins ou consanguíneos, do 

prefeito, do vice-prefeito, dos vereadores e dos ocupantes de cargo em comissão ou 

função de confiança, bem como dos servidores e empregados públicos municipais, até 

seis meses após o fim do exercício das respectivas funções, é norma que evidentemente 

homenageia os princípios da impessoalidade e da moralidade administrativa, 

prevenindo eventuais lesões ao interesse público e ao patrimônio do Município, sem 

restringir a competição entre os licitantes." (RE 423.560, rel. min.Joaquim Barbosa, 

julgamento em 29-5-2012, Segunda Turma, DJE de 19-6-2012.) 

§ 3º O descumprimento ao disposto no inciso VI e nos parágrafos 1º e 2º deste artigo 

importa na nulidade da nomeação e na punição da autoridade responsável, na forma da 

Lei. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 32/2006) 

É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, 

sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que 

não integra a carreira na qual anteriormente investido.” (Súmula vinculante 43.) 

"Viola o princípio constitucional da isonomia norma que estabelece como título o mero 

exercício de função pública." (ADI 3.443, rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 8-9-

2005, Plenário, DJ de 23-9-2005.) 

§ 4º O Município e os prestadores de serviços públicos municipais responderão pelos danos 

que seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso 

contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. 
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“O Plenário do STF, no julgamento do MS 26.210, da relatoria do ministro Ricardo 

Lewandowski, decidiu pela imprescritibilidade de ações de ressarcimento de danos ao erário” 

(RE 578.428-AgR, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 13-9-2011, Segunda Turma, DJE de 14-

11-2011.) No mesmo sentido: AI 712.435-AgR, rel. min. Rosa Weber, julgamento em 13-3-

2012, Primeira Turma, DJE 12-4-2012. Vide: RE 669.069, rel. min. Teori Zavascki, julgamento 

em 3-2-2016, Plenário, DJE de 28-4-2016, com repercussão geral.  

“Consoante dispõe o § 6º do art. 37 da Carta Federal, respondem as pessoas jurídicas de 

direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos pelos danos que seus 

agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, descabendo concluir pela legitimação passiva 

concorrente do agente, inconfundível e incompatível com a previsão constitucional de 

ressarcimento – direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (RE 

344.133, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 9-9-2008, Primeira Turma, DJE de 14-11-

2008.)  

CAPÍTULO II 

ATOS MUNICIPAIS 

Art. 74 A publicação das leis e dos atos municipais far-se-á em órgão oficial, podendo 

também ser feita em órgãos da imprensa preferencialmente local, ou ainda em meio 

eletrônico digital de acesso público. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 

44/2014) 

"O caput e o parágrafo 1º do art. 37 da CF impedem que haja qualquer tipo de 

identificação entre a publicidade e os titulares dos cargos alcançando os partidos 

políticos a que pertençam. O rigor do dispositivo constitucional que assegura o princípio 

da impessoalidade vincula a publicidade ao caráter educativo, informativo ou de 

orientação social é incompatível com a menção de nomes, símbolos ou imagens, aí 

incluídos slogans, que caracterizem promoção pessoal ou de servidores públicos. A 

possibilidade de vinculação do conteúdo da divulgação com o partido político a que 

pertença o titular do cargo público mancha o princípio da impessoalidade e desnatura o 

caráter educativo, informativo ou de orientação que constam do comando posto pelo 

constituinte dos oitenta." (RE 191.668, rel. min. Menezes Direito, julgamento em 15-4-

2008, Primeira Turma, DJE de 30-5-2008.) 

Art. 75 Os atos administrativos de competência do Prefeito Municipal dar-se-ão: 

I - por decreto, numerado, em ordem cronológica, quando se tratar de: 

a) regulamentação de lei; 

b) criação ou extinção de gratificações, quando autorizadas em lei; 

c) aberturas de créditos extraordinários na forma da lei; 

d) declaração de utilidade pública ou de interesse social para efeito de desapropriação 

ou servidão administrativa, na forma da lei; 

e) criação, alteração e extinção de órgãos da Prefeitura, quando autorizadas em lei; 

f) definição de competência dos órgãos e das atribuições dos servidores da Prefeitura, 

não privativas de lei; 
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g) aprovação de regulamentos e regimentos dos órgãos da administração direta; 

h) aprovação dos estatutos dos órgãos da administração descentralizada; 

i) fixação e alteração dos preços dos serviços públicos prestados pelo Município e 

aprovação dos preços dos serviços concedidos ou autorizados; 

j) permissão para exploração de serviços públicos e para uso de bens municipais, 

autorizados em lei; 

l) aprovação de planos de trabalho dos órgãos da administração direta; 

m) criação, extinção, declaração ou modificação de direitos dos administrados, não 

privativos da lei; 

n) medidas executórias do Plano Diretor; 

o) estabelecimento de normas de efeitos externos, não privativas da lei. 

II - por portaria, quando se tratar de: 

a) provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual relativos 

aos servidores públicos municipais; 

b) lotação e relotação nos quadros de pessoal; 

c) criação de comissões e designação de seus membros; 

d) instituição e dissolução de grupos de trabalho; 

e) autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa, 

autorizada em lei; 

f) abertura de sindicância e processos administrativos e aplicação de penalidades; 

g) atos outros que, por sua natureza e finalidade, não sejam objeto de lei ou decreto. 

Parágrafo Único - Poderão ser delegados os atos constantes do item II deste artigo. 

"Tratando-se de ato omissivo do Poder Público, a responsabilidade civil por tal ato é subjetiva, 

pelo que exige dolo ou culpa, esta numa de suas três vertentes, a negligência, a imperícia ou a 

imprudência, não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída 

ao serviço público, de forma genérica, a falta do serviço. A falta do serviço – faute du service 

dos franceses – não dispensa o requisito da causalidade, vale dizer, do nexo de causalidade 

entre a ação omissiva atribuída ao Poder Público e o dano causado a terceiro." (RE 369.820, 

rel. min.Carlos Velloso, julgamento em 4-11-2003, Segunda Turma, DJ de 27-2-2004.) No 

mesmo sentido: RE 602.223-AgR, rel. min. Eros Grau, julgamento em 9-2-2010, Segunda 

Turma, DJE de 12-3-2010. 

CAPÍTULO III 

SERVIDORES MUNICIPAIS 

Art. 76 O Município instituirá, por Lei Complementar, conselho de política de 

administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos 



Poderes Executivo e Legislativo, observados os princípios da Constituição Federal. 

(Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 11/1998) 

“O STF fixou entendimento no sentido de que a estipulação de teto remuneratório, nos termos 

fixados pela EC 19/1998, exige a promulgação de lei em sentido formal e material.” (AI 

740.028-AgR, rel. min. Eros Grau, julgamento em 24-3-2009, Segunda Turma, DJE de 24-4-

2009.) No mesmo sentido: RE 461.626-AgR, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 14-12-2010, 

Segunda Turma, DJE de 17-2-2011.  

Art. 77 O Município estabelecerá o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e os 

Planos de Carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e 

das fundações públicas, em lei complementar e no âmbito de sua competência. 

CAPÍTULO IV 

OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS 

Art. 78 A realização das obras públicas municipais deverá estar adequada às diretrizes 

do Plano Diretor e às diretrizes das leis orçamentárias, não podendo ser iniciadas sem a 

prévia elaboração do respectivo projeto da obra no qual constará obrigatoriamente: 

I - a viabilidade do empreendimento e sua conveniência visando interesse comum; 

II - detalhamento de sua execução; 

III - orçamento do seu custo; 

IV - especificação dos recursos financeiros e origem para a sua execução; 

V - prazos para seu início e término. 

Art. 79 As obras e os serviços públicos poderão ser executados pelo Município, pela 

sua administração direta, indireta ou fundacional, mediante licitação e de conformidade 

com os interesses e as necessidades da população ou sob regime de concessão ou 

permissão, no caso dos serviços, podendo o Município contratar as obras públicas com 

particulares através do processo licitatório. 

Parágrafo Único - Os serviços de limpeza pública e de conservação de pavimentação de 

vias e logradouros públicos serão custeados pelo Poder Público Municipal, vedada a 

instituição de taxa ou contribuição. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 

22/2003) 

Art. 80 Lei disporá sobre: 

I - a concessão ou permissão de serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e 

de sua prorrogação, bem como as condições de capacidade, fiscalização, rescisão e 

outros da concessão e da permissão, que serão sempre autorizados por lei; 

II - os direitos dos usuários; 

III - a política tarifária; 

IV - as obrigações de manter serviço adequado; 



V - os mecanismos de atenção às reclamações relativas à prestação de serviços públicos 

ou de utilidade pública; 

VI - os planos e programa de expansão de serviços; 

VII - a revisão da base de cálculo dos custos operacionais; 

VIII - o regime das empresa concessionárias e permissionárias. 

Art. 81 Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, empresas e 

alienações serão contratados mediante processo de licitação que assegure igualdade de 

condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam as obrigações de 

pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, que somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 

cumprimento das obrigações. 

Art. 82 O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum mediante 

convênio com o Estado, a União ou entidades particulares ou mediante consórcio com 

outros Municípios. 

Parágrafo Único - A constituição de consórcios municipais dependerá de autorização 

legislativa. 

CAPÍTULO V 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

SEÇÃO I 

RECEITA MUNICIPAL 

Art. 83 A receita pública municipal constitui-se dos recursos ordinários e 

extraordinários locais, e os estabelecidos pelas normas constitucionais e gerais de direito 

tributário. 

Art. 84 O Poder Público Municipal, por ato próprio, poderá instituir preços, 

consideradas as rendas provenientes de serviços de natureza industrial, comercial ou 

civil, suscetíveis de exploração econômica. 

§ 1º Os preços de que trata este artigo serão cobrados pelo valor aproximado e se 

caracterizam pela sua utilidade, determinada segundo critérios econômicos e decorrem 

de uma relação jurídica contratual. 

§ 2º Os preços podem ser alterados em qualquer época do ano, sempre que houver 

modificação nos fatores de custo de operação ou produção. 

Art. 85 Nenhum contribuinte está obrigado ao pagamento de qualquer tributo lançado 

sem aviso prévio ou notificação, na forma estabelecida em lei municipal, assegurada a 

interposição de recurso próprio. 

Art. 86 É facultado ao Município a criação de órgão de composição paritária, com 

atribuição de decidir em grau de recurso, as reclamações relativas às questões 

tributárias. 



SEÇÃO II 

DESPESA PÚBLICA 

Art. 87 O Município proverá as necessidades de seu Governo e de sua administração, 

podendo firmar acordos, convênios ou ajustes com outras entidades de direito público, 

ou privado, para fins de cooperação intergovernamental, execução de leis, serviços, 

decisões, assistência técnica ou aplicação de recursos. 

Art. 88 São despesas municipais as destinadas ao custeio de seus serviços e encargos, 

às transferências e à execução de obras e serviços do Município, bem como programas 

sociais, destinadas à satisfação das necessidades públicas locais. 

Art. 89 Nenhuma despesa será realizada, sem a devida cobertura orçamentária ou de 

créditos adicionais. 

Art. 90 O Município não aceitará encargos nem obrigações de despesa, por imposição 

da União e do Estado, sem que os mesmos proporcionem ao Município os meios 

necessários, salvo a hipótese de realização de convênio ou acordo para execução de 

serviço de interesse comum. 

SEÇÃO III 

DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL 

Art. 91 As operações de crédito, de qualquer natureza, realizadas pelo Município, 

observarão as normas fixadas na legislação federal pertinente. 

Art. 92 A obtenção de empréstimos ou financiamentos pelo Município, suas fundações 

e entidades da administração indireta só pode ser efetivada mediante autorização 

legislativa, em que se especifiquem a destinação, o valor e o prazo da operação, a taxa 

de remuneração do capital e a época dos pagamentos, e espécie dos títulos e a forma de 

resgate. 

Art. 93 Os empréstimos destinados a estabilizar o fluxo de recursos financeiros, 

autorizados no orçamento anual não podem exceder de 25 % ( vinte e cinco por cento ) 

da receita total estimada para o exercício e serão, obrigatoriamente, liquidados dentro do 

próprio exercício em que foram realizados. 

Art. 94 O Município, suas Fundações e Entidades de Administração Indireta, por ele 

mantidas mediante transferência de dotações orçamentárias, farão constar dos 

respectivos orçamentos anuais dotações destinadas especificamente ao pagamento de 

juros, amortização ou resgate das obrigações decorrentes do empréstimo ou 

financiamento. 

Art. 95 O Município centralizará o controle da dívida interna ou externa de suas 

fundações e entidades da Administração Indireta, de forma a facilitar sua administração. 

Art. 96 O Município, observadas as normas gerais de Direito Financeiro estatuídas pela 

União, pode alterar as características da dívida pública mediante consolidação da dívida 

flutuante e, por conversão ou reescalonamento da dívida fundada, segundo condições 

estabelecidas em lei. 



Art. 97 É facultado ao Município antecipar o resgate da dívida pública total ou 

parcialmente, na forma da lei. 

CAPÍTULO VI 

ORÇAMENTOS 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

DAS FINANÇAS PÚBLICAS 

Art. 98 Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

"A previsão do calendário rotativo escolar na lei que institui o Plano Plurianual parece legitimar 

o exercício, pelo Chefe do Executivo, do seu poder regulamentar, tornando possível, desse 

modo, a implantação dessa proposta pedagógica mediante Decreto." (ADI 748-MC, rel. min. 

Celso de Mello, julgamento em 1º-7-1992, Plenário, DJ de 6-11-1992.) 

II - as diretrizes orçamentárias; 

"Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 553/2000, do Estado do Amapá. Desconto no 

pagamento antecipado do IPVA e parcelamento do valor devido. Benefícios tributários. Lei de 

iniciativa parlamentar. (...) A reserva de iniciativa prevista no art. 165, II, da Carta Magna, por 

referir-se a normas concernentes às diretrizes orçamentárias, não se aplica a normas que 

tratam de direito tributário, como são aquelas que concedem benefícios fiscais." (ADI 2.464, 

rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 11-4-2007, Plenário, DJ de 25-5-2007.) No mesmo 

sentido: RE 601.348-ED, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 22-11-2011, Segunda 

Turma, DJE de 7-12-2011. 

III - os orçamentos anuais, estes distribuídos da seguinte forma: 

Orçamento anual. Competência privativa. Por força de vinculação administrativo-

constitucional, a competência para propor orçamento anual é privativa do Chefe do Poder 

Executivo." (ADI 882, rel. min. Maurício Corrêa, julgamento em 19-2-2004, Plenário, DJ de 23-

4-2004.) No mesmo sentido: ADI 2.447, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 4-3-2009, 

Plenário, DJE de 4-12-2009. 

a) Administração Direta; 

b) Administração Indireta e Fundacional; 

c) Administração da Previdência Municipal. 

Art. 99 O Município observará as normas gerais de direito financeiro e da legislação 

pertinente para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços. 

Art. 100 Os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, aos 

orçamentos anuais e aos créditos adicionais suplementares e especiais serão apreciados 

e votados pela Câmara Municipal de conformidade com as normas constitucionais e 

com o Regimento Interno da Câmara Municipal. 



§ 1º Os projetos de lei serão encaminhados pelo Poder Executivo e deliberados pelo 

Poder Legislativo, conforme as seguintes datas: (Redação acrescida pela Emenda à Lei 

Orgânica nº 29/2005) 

I - plano plurianual - encaminhado até 31 de Julho e devolvido à sanção até 14 de 

Setembro, do primeiro ano da legislatura; (Redação acrescida pela Emenda à Lei 

Orgânica nº 29/2005) 

II - diretrizes orçamentárias - encaminhado até 15 de abril e devolvido à sanção até 30 

de junho, de cada ano; (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 43/2013) 

III - orçamento anual - encaminhado até 31 de Agosto e devolvido à sanção até 15 de 

Dezembro, de cada ano. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 29/2005) 

§ 2º Decorridos sem deliberação os prazo fixados no parágrafo 1º deste artigo, o projeto 

será obrigatoriamente incluído na Ordem do Dia para que se ultime sua votação, 

sobrestando-se a deliberação quanto às demais matérias com exceção do veto. (Redação 

acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 29/2005) 

§ 3º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser 

incompatíveis com o plano plurianual. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica 

nº 29/2005) 

§ 4º O Prefeito poderá enviar mensagem aditiva à Câmara Municipal para propor 

modificação nos projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do 

orçamento anual, enquanto não iniciada a votação pelo Plenário. (Redação acrescida 

pela Emenda à Lei Orgânica nº 29/2005) 

§ 5º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei 

orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, 

conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica 

autorização legislativa. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 29/2005) 

§ 6º Os recursos que, em decorrência de 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 prévia e específica autorização legislativa.  

§ 7º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% 

(um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no projeto 

encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a 

ações e serviços públicos de saúde. 

CF – Art. 166, § 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no 

limite de 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da receita corrente líquida prevista no 

projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será 

destinada a ações e serviços públicos de saúde. (Incluído pela EC 86/2015)  

§ 8º A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 9º, 

inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 2º do art. 198, da 

Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais.  

CF – Art. 166, § 10. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde 

previsto no § 9º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I do § 



2º do art. 198, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. 

(Incluído pela EC 86/2015) 

§ 9º É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 

9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois décimos por cento) da 

receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os critérios para a execução 

equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165, da 

Constituição Federal.  

CF – Art. 166, § 11. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a 

que se refere o § 9º deste artigo, em montante correspondente a 1,2% (um inteiro e dois 

décimos por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, conforme os 

critérios para a execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista 

no § 9º do art. 165. (Incluído pela EC 86/2015)  

§ 10. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não serão de execução 

obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica  

CF – Art. 166, § 12. As programações orçamentárias previstas no § 9º deste artigo não serão 

de execução obrigatória nos casos dos impedimentos de ordem técnica. (Incluído pela EC 

86/2015)  

§ 11. Quando a transferência obrigatória do Estado, para a execução da programação prevista 

no § 9º deste artigo, for destinada ao Município de Chapecó, independerá da adimplência do 

ente federativo destinatário e não integrará a base de cálculo da receita corrente líquida para 

fins de aplicação dos limites de despesa de pessoal de que trata o caput do art. 169, da 

Constituição Federal. 

CF – Art. 166, § 13. Quando a transferência obrigatória da União, para a execução da 

programação prevista no § 11 deste artigo, for destinada a Estados, ao Distrito Federal e a 

Municípios, independerá da adimplência do ente federativo destinatário e não integrará a 

base de cálculo da receita corrente líquida para fins de aplicação dos limites de despesa de 

pessoal de que trata o caput do art. 169. (Incluído pela EC 86/2015) 

§ 12. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que integre a 

programação, na forma do § 9º deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas:  

CF – Art. 166, § 14. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho de despesa que 

integre a programação, na forma do § 11 deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas: 

(Incluído pela EC 86/2015)  

I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo 

enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento;  

CF – Art. 166, § 14, I - até 120 (cento e vinte) dias após a publicação da lei orçamentária, o 

Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública enviarão ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento; (Incluído pela EC 

86/2015)  

II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo 

indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja 

insuperável;  



CF – Art. 166, § 14, II - até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso I, o 

Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo 

impedimento seja insuperável; (Incluído pela EC 86/2015) 

III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no inciso II, o Poder 

Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo 

impedimento seja insuperável;  

CF – Art. 166, § 14, III - até 30 de setembro ou até 30 (trinta) dias após o prazo previsto no 

inciso II, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da 

programação cujo impedimento seja insuperável; (Incluído pela EC 86/2015)  

IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do prazo previsto no inciso 

III, a Câmara Municipal não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado 

por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei orçamentária.  

CF – Art. 166, , § 14. IV - se, até 20 de novembro ou até 30 (trinta) dias após o término do 

prazo previsto no inciso III, o Congresso Nacional não deliberar sobre o projeto, o 

remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na lei 

orçamentária. (Incluído pela EC 86/2015)  

§ 13. Após o prazo previsto no inciso IV do § 12, as programações orçamentárias previstas no § 

9º não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação 

prevista no inciso I do § 12. 

CF – Art. 166, § 15. Após o prazo previsto no inciso IV do § 14, as programações 

orçamentárias previstas no § 11 não serão de execução obrigatória nos casos dos 

impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do § 14. (Incluído pela EC 

86/2015) 

§ 14. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução 

financeira prevista no § 9º deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por cento) da 

receita corrente líquida realizada no exercício anterior.  

CF – Art. 166, § 16. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da 

execução financeira prevista no § 11 deste artigo, até o limite de 0,6% (seis décimos por 

cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. (Incluído pela EC 86/2015)  

§ 15. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não 

cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes orçamentárias, o 

montante previsto no § 9º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da 

limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias.  

CF – Art. 166, § 17. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá 

resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na lei de diretrizes 

orçamentárias, o montante previsto no § 11 deste artigo poderá ser reduzido em até a 

mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. 

(Incluído pela EC 86/2015)  

§ 16. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda 

de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria.  



CF – Art. 166, § 18. Considera-se equitativa a execução das programações de caráter 

obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, 

independentemente da autoria. (Incluído pela EC 86/2015) 

TÍTULO VI 

DIRETRIZES ECONÔMICAS E SOCIAIS 

CAPÍTULO I 

DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA 

Art. 101 A Educação, direito de todos, dever do Poder Público e da família, ficará 

assegurada no Município de Blumenau através da coexistência de instituições públicas e 

privadas de ensino. 

Art. 102 É dever do Município ministrar o ensino preferencialmente pré-escolar e 

fundamental, observados os princípios da gratuidade e da obrigatoriedade e assegurando 

amplas condições de funcionamento da Rede Pública das Escolas Municipais. 

"Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Obrigação de fazer: reforma 

de escola em situação precária. Possibilidade." (RE 850.215-AgR, rel. min. Cármen 

Lúcia, julgamento em 7-4-2015, Segunda Turma, DJE de 29-4-2015.) 

“A educação é um direito fundamental e indisponível dos indivíduos. É dever do Estado 

propiciar meios que viabilizem o seu exercício. Dever a ele imposto pelo preceito 

veiculado pelo artigo 205 da Constituição do Brasil. A omissão da administração 

importa afronta à Constituição.” (RE 594.018-AgR, rel. min. Eros Grau, julgamento 

em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 7-8-2009.) No mesmo sentido: AI 658.491-

AgR, rel. min. Dias Toffoli, julgamento em 20-3-2012, Primeira Turma, DJE de 7-5-

2012. 

Art. 103 É garantido aos pais, professores, alunos e funcionários organizarem-se em 

todos os estabelecimentos municipais de ensino através de associações, grêmios e outras 

formas, admitindo-se a cobrança de taxas para o seu perfeito funcionamento. 

Art. 104 O Município de Blumenau organizará o sistema municipal de ensino, 

articulado com o sistema estadual, fixando-lhe as diretrizes em lei e garantindo: 

I - o acesso do educando pré-escolar e fundamental; 

II - o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência; 

III - a oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando; 

IV - o atendimento ao educando no ensino fundamental, através de programas 

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 

saúde, especialmente nas regiões carentes urbanas e rurais; 

V - o ensino fundamental gratuito aos que a ele não tiveram acesso na idade própria; 

VI - o ensino religioso, de matrícula facultativa, que constituirá disciplina dos horários 

normais das escolas públicas de ensino fundamental. 
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Art. 105 O Município estimulará: 

I - o ensino técnico-profissional; 

II - o desenvolvimento da ciência, da pesquisa e da tecnologia; 

III - a implantação do 2º Grau na periferia. 

Art. 106 O Município fará anualmente o recenseamento da população escolar e 

chamamento dos educandos para o ensino fundamental e estimulará: 

I - a permanência na escola; 

II - o prosseguimento aos demais níveis de ensino. 

Art. 107 O Município aplicará, anualmente, nunca menos de 25% da receita resultante 

de impostos, compreendida a proveniente de transferências do Estado e da União, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino, incluindo-se o ensino superior público de 

Blumenau. (Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 30/2006) 

Parágrafo Único - REVOGADO. (Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 30/2006) 

Art. 107-A. A educação será oferecida com base nos seguintes princípios:  

I - igualdade de condições para acesso e permanência na escola;  

"Universidade – Transferência obrigatória de aluno – Lei 9.536/1997. A 

constitucionalidade do art. 1º da Lei 9.536/1997, viabilizador da transferência de alunos, 

pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, 

a congeneridade das instituições envolvidas – de privada para privada, de pública para 

pública –, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem – de 

privada para pública." (ADI 3.324, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 16-12-

2004, Plenário, DJ de 5-8-2005.) No mesmo sentido: AI 858.241-AgR, rel. 

min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 10-12-2013, Segunda Turma, DJE de 3-2-

2014 

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

o saber;  

III - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;  

IV - coexistências de instituições públicas e privadas de ensino;  

V - gratuidade de ensino público em estabelecimentos oficiais;  

“Ante o teor dos arts. 206, IV, e 208, VI, da Carta de 1988, descabe à instituição pública 

de ensino profissionalizante a cobrança de anuidade relativa à alimentação.” (RE 

357.148, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 27-11-2013, Primeira Turma,DJE de 

28-3-2014.) 

VI - garantia de padrão de qualidade;  
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VII - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da 

lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por concurso público de 

provas e títulos, aos das redes públicas; 

CF – EC 53/2006 – Art. 206, V - valorização dos profissionais da educação escolar, 

garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclusivamente por 

concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas; 

“Reclamação ajuizada (...) contra acórdão prolatado pelo e. STJ, que reconheceu ao 

interessado o direito de promover-se, por promoção automática, ao cargo de professor 

titular. Alegada violação da autoridade de precedente específico da Corte, que decidira 

que a exigência de concurso específico não violava a autonomia universitária (art. 206 

da Constituição). Reclamação conhecida e julgada procedente para cassar o acórdão 

reclamado.” (Rcl 2.280, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 1º-4-

2008, Segunda Turma, DJE de 18-4-2008.) 

VIII - promoção da integração escola e a comunidade.  

IX - gestão democrática, na forma da lei do Sistema Municipal de Ensino;  

"Inconstitucionalidade, perante a CF, do art. 199 da Constituição do Amazonas, na parte 

em que determina a realização de eleições para os cargos de direção dos 

estabelecimentos de ensino público. Não se confunde a qualificação de democrática da 

gestão do ensino público com modalidade de investidura, que há de coadunar-se com o 

princípio da livre escolha dos cargos em comissão do Executivo pelo chefe desse Poder 

(arts. 37, II, in fine, e 84, II e XXV, ambos da Constituição da República)." (ADI 490, 

rel. min. Octavio Gallotti, julgamento em 15-9-1996, Plenário,DJ de 20-6-1997.) No 

mesmo sentido: ADI 2.997, rel. min. Cezar Peluso, julgamento em 12-8-2009, 

Plenário, DJE de 12-3-2010. 

X - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar 

pública, nos termos de lei federal. 

CF – EC 53/2006 – Art. 206, VIII - piso salarial profissional nacional para os 

profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. 

“Pacto federativo e repartição de competência. Piso nacional para os professores da 

educação básica. (...) É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos 

professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. 

Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento 

dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento 

ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de 

proteção mínima ao trabalhador. É constitucional a norma geral federal que reserva o 

percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para 

dedicação às atividades extraclasse.” (ADI 4.167, rel. min. Joaquim Barbosa, 

julgamento em 27-4-2011, Plenário, DJE de 24-8-2011.)Vide: ADI 4.167-ED-AgR, rel. 

min. Joaquim Barbosa, julgamento em 27-2-2013, Plenário, DJE de 9-10-2013. 

Art. 107-B. O dever do Município com a educação será efetivado mediante a garantia 

de:  
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I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram 

acesso na idade própria; 

CF – Art. 208, I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 

(dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os 

que a ela não tiveram acesso na idade própria; 

II - atendimento educacional especializado gratuito aos portadores de necessidades 

especiais, bem como aos que revelarem vocação excepcional em qualquer ramo do 

conhecimento, na rede municipal;  

III - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde. 

CF – EC 59/2009 – Art. 208, VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático 

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

IV - profissionais de educação em número suficiente para atender a demanda escolar;  

V - implantação progressiva da jornada integral nas escolas de ensino fundamental, 

prioritariamente nas áreas em que as condições econômicas, sociais e pedagógicas o 

recomendarem;  

VI - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de 

idade, incluindo programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte, alimentação e assistência à saúde; 

CF – EC 53/2006 – Art. 208, IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às 

crianças até 5 (cinco) anos de idade;  

“A educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, que, deferida 

às crianças, a estas assegura, para efeito de seu desenvolvimento integral, e como 

primeira etapa do processo de educação básica, o atendimento em creche e o acesso à 

pré-escola (CF, art. 208, IV). Essa prerrogativa jurídica, em consequência, impõe, ao 

Estado, por efeito da alta significação social de que se reveste a educação infantil, a 

obrigação constitucional de criar condições objetivas que possibilitem, de maneira 

concreta, em favor das ‘crianças até cinco anos de idade’ (CF, art. 208, IV), o efetivo 

acesso e atendimento em creches e unidades de pré-escola, sob pena de configurar-se 

inaceitável omissão governamental, apta a frustrar, injustamente, por inércia, o integral 

adimplemento, pelo Poder Público, de prestação estatal que lhe impôs o próprio texto da 

CF. A educação infantil, por qualificar-se como direito fundamental de toda criança, 

não se expõe, em seu processo de concretização, a avaliações meramente discricionárias 

da administração pública nem se subordina a razões de puro pragmatismo 

governamental.” (ARE 639.337-AgR, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 23-8-

2011, Segunda Turma, DJE de 15-9-2011.) No mesmo sentido: RE 464.143-AgR, rel. 

min. Ellen Gracie, julgamento em 15-12-2009, Segunda Turma, DJE de 19-2-2010. 
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VII - oferta do ensino noturno regular em nível fundamental, adequado às condições do 

educando; 

VIII - oferta de educação regular em nível fundamental, para jovens e adultos, com 

características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades;  

IX - currículo, calendário escolar e metodologias apropriadas às peculiaridades de cada 

comunidade.  

CAPÍTULO II 

DIRETRIZES DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL 

Art. 108 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 doenças e 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua 

promulgação, proteção e recuperação. 

"Consolidou-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que, embora o art. 196 da 

Constituição de 1988 traga norma de caráter programático, o Município não pode furtar-

se do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde por todos os 

cidadãos. Se uma pessoa necessita, para garantir o seu direito à saúde, de tratamento 

médico adequado, é dever solidário da União, do Estado e do Município providenciá-

lo." (AI 550.530-AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 26-6-2012, Segunda 

Turma, DJE de 16-8-2012.) 

Art. 109 O Município integra, com a União e o Estado, com recursos da Seguridade 

Social e de seu orçamento próprio, o Sistema Único de Saúde, cujas ações e serviços 

públicos, na sua circunscrição territorial, urbana e rural, são por ele dirigidos, com as 

seguintes diretrizes: 

"Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, 

especialmente quando envolvida criança e adolescente. O SUS torna a responsabilidade 

linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios." (RE 

195.192, rel. min. Marco Aurélio, julgamento em 22-2-2000, Sugunda Turma, DJ de 

31-3-2000.) 

I - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo 

dos serviços assistenciais; 

"(...) podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido 

pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for 

comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente. Essa 

conclusão não afasta, contudo, a possibilidade de o Poder Judiciário, ou de a própria 

Administração, decidir que medida diferente da custeada pelo SUS deve ser fornecida a 

determinada pessoa que, por razões específicas do seu organismo, comprove que o 

tratamento fornecido não é eficaz no seu caso. Inclusive, como ressaltado pelo próprio 

Ministro da Saúde na Audiência Pública, há necessidade de revisão periódica dos 

protocolos existentes e de elaboração de novos protocolos. Assim, não se pode afirmar 

que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS são inquestionáveis, o que 
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permite sua contestação judicial. Situação diferente é a que envolve a inexistência de 

tratamento na rede pública. Nesses casos, é preciso diferenciar os tratamentos 

puramente experimentais dos novos tratamentos ainda não testados pelo Sistema de 

Saúde brasileiro. Os tratamentos experimentais (sem comprovação científica de sua 

eficácia) são realizados por laboratórios ou centros médicos de ponta, 

consubstanciando-se em pesquisas clínicas. A participação nesses tratamentos rege-se 

pelas normas que regulam a pesquisa médica e, portanto, o Estado não pode ser 

condenado a fornecê-los. (...) Quanto aos novos tratamentos (ainda não incorporados 

pelo SUS), é preciso que se tenha cuidado redobrado na apreciação da matéria. Como 

frisado pelos especialistas ouvidos na Audiência Pública, o conhecimento médico não é 

estanque, sua evolução é muito rápida e dificilmente suscetível de acompanhamento 

pela burocracia administrativa. Se, por um lado, a elaboração dos Protocolos Clínicos e 

das Diretrizes Terapêuticas privilegia a melhor distribuição de recursos públicos e a 

segurança dos pacientes, por outro a aprovação de novas indicações terapêuticas pode 

ser muito lenta e, assim, acabar por excluir o acesso de pacientes do SUS a tratamento 

há muito prestado pela iniciativa privada. Parece certo que a inexistência de Protocolo 

Clínico no SUS não pode significar violação ao princípio da integralidade do sistema, 

nem justificar a diferença entre as opções acessíveis aos usuários da rede pública e as 

disponíveis aos usuários da rede privada. Nesses casos, a omissão administrativa no 

tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, tanto por 

ações individuais como coletivas. No entanto, é imprescindível que haja instrução 

processual, com ampla produção de provas, o que poderá configurar-se um obstáculo à 

concessão de medida cautelar.” (STA 175-AgR, voto do rel. min. Gilmar Mendes, 

julgamento em 17-3-2010, Plenário, DJE de 30-4-2010.) 

II - participação da Comunidade, assegurando, que: 

a) a assistência à saúde é livre à iniciativa privada; 

b) as instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do Sistema 

Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de Direito Público ou 

convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

“A CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, facultada à iniciativa 

privada a participação de forma complementar no sistema único de saúde, por meio de 

contrato ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins 

lucrativos (CF, art. 199, § 1º). Por outro lado, assentou balizas entre previdência e 

assistência social, quando dispôs no art. 201, caput e inciso I, que os planos 

previdenciários, mediante contribuição, atenderão à cobertura dos eventos ali arrolados, 

e no art. 203, caput, fixou que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social, tendo por fim a proteção à 

família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; o amparo às crianças e 

adolescentes carentes; à habilitação e reabilitação das pessoas deficientes e à promoção 

de sua integração à vida comunitária; à garantia de um salário mínimo de benefício 

mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios 

de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, inferindo-se desse 

conjunto normativo que a assistência social está dirigida à toda coletividade, não se 

restringindo aos que não podem contribuir. Vê-se, pois, que a assistência à saúde não é 

ônus da sociedade isoladamente e sim dever do Estado. A iniciativa privada não pode 

ser compelida a assistir à saúde ou a complementar a previdência social sem a devida 

contraprestação. Por isso, se as entidades privadas se dispuseram a conferir aos seus 
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filiados benefícios previdenciários complementares e os contratados assumiram a 

obrigação de pagar por isso, o exercício dessa faculdade não lhes assegura o direito à 

imunidade tributária constitucional, outorgada pelo legislador apenas às entidades que 

prestam assistência social, independentemente de contribuição à seguridade social (CF, 

art. 203), como estímulo ao altruísmo dos seus instituidores." (RE 202.700, voto do rel. 

min. Maurício Corrêa, julgamento em 8-11-2001, Plenário,DJ de 1º-3-2002.) 

III - esforços na promoção: 

a) da formação de consciência sanitária individual desde a infância, bem como, em 

ações de vigilância sanitária e epidemiológica; 

b) de serviços de assistência à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 

c) de combate às moléstias específicas, contagiosas e infecto-contagiosas; 

d) de serviços hospitalares e ambulatoriais, cooperando com a União, o Estado e as 

iniciativas particulares e filantrópicas. 

IV - realização: 

a) de inspeção médica, nos estabelecimentos de ensino municipal; 

b) de serviço social, no âmbito de sua competência, favorecendo e coordenando as 

iniciativas particulares que visem a este objetivo; 

c) de obras que, por sua natureza e extensão, não possam ser atendidas pelas instituições 

de caráter privado; 

d) de plano de assistência social do Município nos termos que a lei estabelecer, tendo 

por objetivo a correção dos desequilíbrios do sistema social e a recuperação dos 

elementos desajustados e visando desenvolvimento social harmônico. 

V - sistema de tratamento médico-odontológico para escolares e comunidades carentes 

urbanas e rurais, de acordo com as disponibilidades orçamentárias; 

VI - política para uso e doação de sangue, hemo-derivados e transplantes de órgãos que 

impeça a comercialização mercenária, os riscos detectáveis, considere os doadores e 

garanta o controle público e a eficiência terapêutica; 

VII - controle da qualidade da água de abastecimento do Município, bem como a 

ampliação e o aperfeiçoamento da sua fluoretação; 

VIII - apoio à pesquisa na área médico-hospitalar; 

IX - tratamento específico ao lixo hospitalar; 

X - garantia de acesso dos interessados à informação de todos os aspectos inerentes à 

Saúde Pública; 

XI - implantação de sistema de unidades ambulatoriais móveis ou permanentes 

integrado a sistemas educacionais, culturais, assistenciais e de lazer; 

XII - colaboração no combate e na prevenção ao uso do tóxico; 
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XIII - estimulação à formação de recursos humanos na área de saúde e da assistência 

social; 

XIV - proibição de comercialização de produtos cariogênicos nos estabelecimentos 

escolares; 

XV - prioridade dos recursos humanos e econômicos destinados à Odontologia Pública, 

para ações, métodos, sistemas ou tratamento preventivo e educativo, concentrando-se no 

combate à causa da doença cárie dental e gengival; 

XVI - igualdade à assistência de saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie. 

Art. 110 Lei Complementar de diretrizes municipais da saúde determinará políticas e 

ações da saúde e da assistência social do Município de Blumenau, obedecidos os 

princípios e preceitos desta Lei Orgânica. 

Art. 110-A. O gestor municipal do sistema único descentralizado de saúde poderá 

admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio 

de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas 

atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

CF – EC 51/2006 – Art. 198, § 4º Os gestores locais do sistema único de saúde 

poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias 

por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de 

suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. 

Art. 110-B. Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 169 da 

Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes às de agente 

comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias poderá perder o cargo 

em caso de descumprimento dos requisitos específicos, fixados em lei, para o seu 

exercício. 

CF – EC 51/2006 – Art. 198, § 6º Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e 

no § 4º do art. 169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções 

equivalentes às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às 

endemias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos 

específicos, fixados em lei, para o seu exercício. 

CAPÍTULO II-A  

Da Ciência, tecnologia e inovação (EC 85/2015) 

Art. 130-A. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. 

CF – EC 85/2015 – Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 

científico, a pesquisa, a capacitação científica e tecnológica e a inovação. 

"O termo ‘ciência’, enquanto atividade individual, faz parte do catálogo dos direitos 

fundamentais da pessoa humana (inciso IX do art. 5º da CF). Liberdade de expressão 



que se afigura como clássico direito constitucional-civil ou genuíno direito de 

personalidade. Por isso que exigente do máximo de proteção jurídica, até como signo de 

vida coletiva civilizada. Tão qualificadora do indivíduo e da sociedade é essa vocação 

para os misteres da Ciência que o Magno Texto Federal abre todo um autonomizado 

capítulo para prestigiá-la por modo superlativo (capítulo de nº IV do título VIII). A 

regra de que ‘O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 

pesquisa e a capacitação tecnológicas’ (art. 218, caput) é de logo complementada com o 

preceito (§ 1º do mesmo art. 218) que autoriza a edição de normas como a constante do 

art. 5º da Lei de Biossegurança. A compatibilização da liberdade de expressão científica 

com os deveres estatais de propulsão das ciências que sirvam à melhoria das condições 

de vida para todos os indivíduos. Assegurada, sempre, a dignidade da pessoa humana, a 

CF dota o bloco normativo posto no art. 5º da Lei 11.105/2005 do necessário 

fundamento para dele afastar qualquer invalidade jurídica (Ministra Cármen Lúcia)." 

(ADI 3.510, rel. min. Ayres Britto, julgamento em 29-5-2008, Plenário, DJE de 28-5-

2010.) 

Art. 130-B. O Município de Chapecó  poderá firmar instrumentos de cooperação 

com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o 

compartilhamento de recursos humanos especializados e capacidade instalada, 

para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento científico e 

tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira 

assumida pelo ente beneficiário, na forma da lei. 

CF – EC 85/2015 – Art. 219-A A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação com órgãos e entidades 

públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos 

humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de 

pesquisa, de desenvolvimento científico e tecnológico e de inovação, mediante 

contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente beneficiário, na 

forma da lei. 

 

CAPÍTULO III 

DIRETRIZES DA CULTURA 

Art. 111 O Município garante aos munícipes o pleno exercício dos direitos culturais, o 

incentivo à cultura em suas múltiplas manifestações e o acesso às suas fontes, apoiando 

e estimulando a produção, a valorização e a difusão das manifestações culturais. 

“Federação: competência comum: proteção do patrimônio comum, incluído o dos sítios 

de valor arqueológico (CF, arts. 23, III, e 216, V): encargo que não comporta demissão 

unilateral. Lei estadual 11.380, de 1999, do Estado do Rio Grande do Sul, confere aos 

Municípios em que se localizam a proteção, a guarda e a responsabilidade pelos sítios 

arqueológicos e seus acervos, no Estado, o que vale por excluir, a propósito de tais bens 

do patrimônio cultural brasileiro (CF, art. 216, V), o dever de proteção e guarda e a 

consequente responsabilidade não apenas do Estado, mas também da própria União, 

incluídas na competência comum dos entes da Federação, que substantiva incumbência 

de natureza qualificadamente irrenunciável. A inclusão de determinada função 

administrativa no âmbito da competência comum não impõe que cada tarefa 
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compreendida no seu domínio, por menos expressiva que seja, haja de ser objeto de 

ações simultâneas das três entidades federativas: donde, a previsão, no parágrafo único 

do art. 23, CF, de lei complementar que fixe normas de cooperação (v. sobre 

monumentos arqueológicos e pré-históricos, a Lei 3.924/1961), cuja edição, porém, é da 

competência da União e, de qualquer modo, não abrange o poder de demitirem-se a 

União ou os Estados dos encargos constitucionais de proteção dos bens de valor 

arqueológico para descarregá-los ilimitadamente sobre os Municípios.” (ADI 2.544, rel. 

min. Sepúlveda Pertence, julgamento em 28-6-2006, Plenário, DJ de 17-11-2006.) 

Art. 112 O Município promoverá: 

I - defesa do patrimônio histórico, paisagístico, cultural e artístico; 

II - preservação das características culturais da cidade, manutenção e afirmação da 

identidade blumenauense; 

III - integração com a comunidade regional visando a defesa do patrimônio histórico, 

paisagístico, cultural, artístico comum; 

IV - centralização da documentação de característica da administração pública no 

Arquivo Público e Histórico do Município; 

V - preservação dos sítios, edificações e monumentos de valor histórico, artístico e 

cultural; 

VI - programas culturais junto às escolas públicas, à zona rural e à população dos 

bairros e distritos. 

Parágrafo único. O Município de Chapecó organizará o Sistema Municipal de 

Cultura em lei própria. 

CF – EC 71/2012 – Art. 216-A, § 4º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

organizarão seus respectivos sistemas de cultura em leis próprias. 

 

CAPÍTULO IV 

DIRETRIZES ECONÔMICAS 

Art. 113 O Município de Blumenau adota os princípios fundados na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, buscando a justiça social e promovendo: 

“A defesa da livre concorrência é imperativo de ordem constitucional (art. 170, IV) que 

deve harmonizar-se com o princípio da livre iniciativa (art. 170, caput). Lembro que 

‘livre iniciativa e livre concorrência, esta como base do chamado livre mercado, não 

coincidem necessariamente. Ou seja, livre concorrência nem sempre conduz à livre 

iniciativa e vice-versa (cf. Farina, Azevedo, Saes: Competitividade: Mercado, Estado e 

Organizações, São Paulo, 1997, cap. IV). Daí a necessária presença do Estado regulador 

e fiscalizador, capaz de disciplinar a competitividade enquanto fator relevante na 

formação de preços ...’ Calixto Salomão Filho, referindo-se à doutrina do eminente Min. 

Eros Grau, adverte que ‘livre iniciativa não é sinônimo de liberdade econômica absoluta 

(...). O que ocorre é que o princípio da livre iniciativa, inserido no caput do art. 170 da 
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CF, nada mais é do que uma cláusula geral cujo conteúdo é preenchido pelos incisos do 

mesmo artigo. Esses princípios claramente definem a liberdade de iniciativa não como 

uma liberdade anárquica, porém social, e que pode, consequentemente, ser limitada.’” 

(AC 1.657-MC, voto do rel. p/ o ac. min. Cezar Peluso, julgamento em 27-6-2007, 

Plenário, DJ de 31-8-2007.) 

I - o desenvolvimento industrial, com preferência para as não poluentes; 

II - o cooperativismo e outras formas associativas; 

III - o tratamento fiscal diferenciado às micro-empresas, às empresas de pequeno porte e 

aos produtores rurais que trabalham em regime de economia familiar; 

IV - o desenvolvimento da informática; 

V - a função social da propriedade; 

“Solo criado é o solo artificialmente criado pelo homem (sobre ou sob o solo natural), 

resultado da construção praticada em volume superior ao permitido nos limites de um 

coeficiente único de aproveitamento. (...) Não há, na hipótese, obrigação. Não se trata 

de tributo. Não se trata de imposto. Faculdade atribuível ao proprietário de imóvel, 

mercê da qual se lhe permite o exercício do direito de construir acima do coeficiente 

único de aproveitamento adotado em determinada área, desde que satisfeita prestação de 

dar que consubstancia ônus. Onde não há obrigação não pode haver tributo. Distinção 

entre ônus, dever e obrigação e entre ato devido e ato necessário. (...) Instrumento 

próprio à política de desenvolvimento urbano, cuja execução incumbe ao Poder Público 

municipal, nos termos do disposto no art. 182 da CF. Instrumento voltado à correção de 

distorções que o crescimento urbano desordenado acarreta, à promoção do pleno 

desenvolvimento das funções da cidade e a dar concreção ao princípio da função social 

da propriedade (...).” (RE 387.047, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 6-3-2008, 

Plenário, DJE de 2-5-2008.) No mesmo sentido: RE 226.942, Rel. Min. Menezes 

Direito, julgamento em 21-10-2008, Primeira Turma, DJE de 15-5-2009. 

VI - a defesa da propriedade privada; 

“Se a restrição ao direito de construir advinda da limitação administrativa causa 

aniquilamento da propriedade privada, resulta, em favor do proprietário, o direito à 

indenização. Todavia, o direito de edificar é relativo, dado que condicionado à função 

social da propriedade. Se as restrições decorrentes da limitação administrativa 

preexistiam à aquisição do terreno, assim já do conhecimento dos adquirentes, não 

podem estes, com base em tais restrições, pedir indenização ao Poder Público.” (RE 

140.436, rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 25-5-1999, Segunda Turma, DJ de 6-

8-1999.) No mesmo sentido: AI 526.272-AgR, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 

1º-2-2011, Segunda Turma, DJE de 22-2-2011. 

VII - a busca do pleno emprego; 

VIII - o tratamento fiscal diferenciado à pequena produção artesanal; 

IX - os programas de apoio às pessoas idosas, aos deficientes físicos e de limitação 

sensorial no exercício de comércio eventual ou ambulante do Município. 
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X - programas de apoio e incentivo econômico aos portadores de necessidades 

especiais, no âmbito do Município. (Redação acrescida pela Emenda à Lei Orgânica nº 

20/2001) 

XI - livre concorrência;  

“Ofende o princípio da livre concorrência lei municipal que impede a instalação de 

estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área.” (Súmula 

Vinculante 49.) 

XII - defesa do consumidor;  

“A competência do Estado para instituir regras de efetiva proteção aos consumidores 

nasce-lhe do art. 24, V e VIII, c/c § 2º (...). Cumpre ao Estado legislar 

concorrentemente, de forma específica, adaptando as normas gerais de ‘produção e 

consumo’ e de ‘responsabilidade por dano ao (...) consumidor’ expedidas pela União às 

peculiaridades e circunstâncias locais. E foi o que fez a legislação impugnada, 

pretendendo dar concreção e efetividade aos ditames da legislação federal correlativa, 

em tema de comercialização de combustíveis.” (ADI 1.980, voto do rel. min. Cezar 

Peluso, julgamento em 16-4-2009, Plenário, DJE de 7-8-2009.) No mesmo 

sentido: ADI 2.832, rel. min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 7-5-2008, 

Plenário, DJE de 20-6-2008. 

“Farmácia. Fixação de horário de funcionamento. Assunto de interesse local. A fixação 

de horário de funcionamento para o comércio dentro da área municipal pode ser feita 

por lei local, visando o interesse do consumidor e evitando a dominação do mercado por 

oligopólio.” (RE 189.170, rel. p/ o ac. min. Maurício Corrêa, julgamento em 1º-2-

2001, Plenário, DJ de 8-8-2003.) No mesmo sentido: AI 729.307-ED, rel. 

min. Cármen Lúcia, julgamento em 27-10-2009, Primeira Turma, DJE de 4-12-2009. 

XIII - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação; 

CF – EC 42/2003 – Art. 170, VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 

tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 

de seus processos de elaboração e prestação; 

“A atividade econômica não pode ser exercida em desarmonia com os princípios 

destinados a tornar efetiva a proteção ao meio ambiente. A incolumidade do meio 

ambiente não pode ser comprometida por interesses empresariais nem ficar dependente 

de motivações de índole meramente econômica, ainda mais se se tiver presente que a 

atividade econômica, considerada a disciplina constitucional que a rege, está 

subordinada, dentre outros princípios gerais, àquele que privilegia a ‘defesa do meio 

ambiente’ (CF, art. 170, VI), que traduz conceito amplo e abrangente das noções de 

meio ambiente natural, de meio ambiente cultural, de meio ambiente artificial (espaço 

urbano) e de meio ambiente laboral. Doutrina. Os instrumentos jurídicos de caráter legal 

e de natureza constitucional objetivam viabilizar a tutela efetiva do meio ambiente, para 

que não se alterem as propriedades e os atributos que lhe são inerentes, o que provocaria 

inaceitável comprometimento da saúde, segurança, cultura, trabalho e bem-estar da 
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população, além de causar graves danos ecológicos ao patrimônio ambiental, 

considerado este em seu aspecto físico ou natural.” (ADI 3.540-MC, rel. min. Celso de 

Mello, julgamento em 1º-9-2005, Plenário, DJ de 3-2-2006.) 

XIV - redução das desigualdades regionais e sociais;  

XV - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as 

leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

CF – EC 6/1995 – Art. 170, IX - tratamento favorecido para as empresas de 

pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 

administração no País.  

“Contribuição social patronal. Isenção concedida às microempresas e empresas de 

pequeno porte. Simples Nacional (‘Supersimples’). LC 123/2006, art. 13, § 3º. (...) O 

fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio 

constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir tratamento 

favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para fazer frente à 

concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder 

à interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência 

de condições para as empresas de menor porte. Risco à autonomia sindical afastado, na 

medida em que o benefício em exame poderá tanto elevar o número de empresas a 

patamar superior ao da faixa de isenção quanto fomentar a atividade econômica e o 

consumo para as empresas de médio ou de grande porte, ao incentivar a regularização 

de empreendimentos.” (ADI 4.033, rel. min. Joaquim Barbosa, julgamento em 15-9-

2010, Plenário, DJE de 7-2-2011.) 

Parágrafo Único - A exploração direta da atividade econômica, pelo Município, apenas 

será permitida em caso de relevante interesse público. 

CAPÍTULO V 

DIRETRIZES DO MEIO AMBIENTE E DA AGRICULTURA 

Art. 114 Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum da população e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações, sendo sua máxima preocupação: 

"O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – constitui 

prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de 

afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao 

indivíduo identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente mais 

abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os direitos de primeira geração 

(direitos civis e políticos) – que compreendem as liberdades clássicas, negativas ou 

formais – realçam o princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos 

econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais 

ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira geração, que 

materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos genericamente a todas as 

formações sociais, consagram o princípio da solidariedade e constituem um momento 

importante no processo de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos 
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humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de 

uma essencial inexauribilidade." (MS 22.164, rel. min. Celso de Mello, julgamento em 

30-10-1995, Plenário, DJ de17-11-1995.) 

I - solução a nível de bacias hidrográficas para questões de poluição por efluentes 

industriais, domésticos, agrícolas, ou tratamento de lixo, ou outras formas de poluição; 

II - identificação e proteção permanente dos mananciais do Município, bem como sua 

recuperação e fiscalização pelo Poder Público Municipal e pela Comunidade; 

III - mapeamento das áreas de preservação permanente estabelecidas pela legislação 

estadual e federal e garantindo-as de forma efetiva, com a participação da coletividade; 

IV - saneamento básico e a defesa ambiental como forma auxiliar para atingir os 

objetivos da saúde pública; 

V - preservação das características paisagísticas da zona rural; 

VI - o incentivo de práticas biológicas próprias ao uso e manejo do solo e a restrição do 

uso de agrotóxicos ao prévio e obrigatório receituário agronômico. 

Art. 115 O Município promoverá: 

"A obrigação de o Estado garantir a todos o pleno exercício de direitos culturais, 

incentivando a valorização e a difusão das manifestações, não prescinde da observância 

da norma do inciso VII do art. 225 da CF, no que veda prática que acabe por submeter 

os animais à crueldade. Procedimento discrepante da norma constitucional denominado 

‘farra do boi’." (RE 153.531, rel. p/ o ac. min. Marco Aurélio, julgamento em 3-6-

1997, Segunda Turma, DJ de 13-3-1998.) Vide: ADI 1.856, rel. min. Celso de Mello, 

julgamento em 26-5-2011, Plenário, DJE de 14-10-2011. 

I - a implantação de agro-indústrias; 

II - co-participação com o Governo do Estado e da União na manutenção dos serviços 

de assistência técnica e extensão rural oficial ao pequeno produtor prioritariamente; 

III - incentivo à organização rural, à racionalização do uso e à preservação dos recursos 

naturais; 

IV - a melhoria de condições de vida e bem-estar da população rural; 

V - plano de desenvolvimento rural, com assistência técnica e econômica à manutenção 

da atividade agrícola de subsistência em propriedades de minifúndio; 

VI - reflorestamento preferencialmente às áreas sem potencial para a produção de 

alimentos e às áreas que necessitam de florestas protetoras. 

Parágrafo único. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, às sanções administrativas e penais, 

independentemente da obrigação de reparar os danos causados.  

"Multa por degradação do meio ambiente. Exercida defesa prévia à homologação do 

auto de infração, não padece de vício de inconstitucionalidade a legislação municipal 
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que exige o depósito prévio do valor da multa como condição ao uso de recurso 

administrativo, pois não se insere, na Carta de 1988, garantia do duplo grau de 

jurisdição administrativa. Precedentes: ADI 1.049-MC, sessão de 18-5-1995, RE 

210.246, 12-11-1997." (RE 169.077, rel. min. Octavio Gallotti, julgamento em 5-12-

1997, Primeira Turma, DJ de 27-3-1998.) 

CAPÍTULO VI 

DIRETRIZES URBANAS 

Art. 116 O Município tem no Plano Diretor o instrumento básico da política urbana a 

ser executada, visando entre outros aspectos: 

I - política de desenvolvimento urbano objetivando o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade, dos bairros, dos distritos, dos aglomerados urbanos, 

garantindo o bem-estar dos seus habitantes; 

“Loteamento urbano. Aprovação por ato administrativo, com definição do 

parcelamento. Registro imobiliário. Ato que não tem o efeito de autorizar a edificação, 

faculdade jurídica que somente se manifesta validamente diante de licença expedida 

com observância das regras vigentes à data de sua expedição.” (RE 212.780, rel. 

min. Ilmar Galvão, julgamento em 27-4-1999, Primeira  Turma, DJ de 25-6-1999.) 

II - desapropriação das áreas de comprovada especulação imobiliária; 

III - áreas de atividade rural produtiva; 

IV - critérios que assegurem a função social da propriedade; 

V - áreas especiais de interesse social, urbanístico, paisagístico e ambiental; 

VI - acesso às pessoas portadoras de deficiência física ao transporte público e às 

edificações; 

VII - prioridade a pedestres e usuários de serviços de transporte coletivo; 

VIII - proteção ambiental contra a poluição; 

IX - adoção política habitacional articulada com o Estado e com a União. 

§ 1º O Plano Diretor aprovado pela Câmara Municipal é instrumento básico da política 

de desenvolvimento e da expansão urbana e rural.  

“Aprovada, por deliberação majoritária do Plenário, tese com repercussão geral no 

sentido de que ‘Os municípios com mais de vinte mil habitantes e o Distrito Federal 

podem legislar sobre programas e projetos específicos de ordenamento do espaço 

urbano por meio de leis que sejam compatíveis com as diretrizes fixadas no plano 

diretor’.” (RE 607.940, rel. min. Teori Zavascki, julgamento em 29-10-2015, 

Plenário, DJE de 26-2-2016, com repercussão geral.) 

§ 2º A propriedade cumpre a sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação urbana expressas no Plano Diretor.  
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"É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da EC 29/2000, 

alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da 

função social da propriedade urbana." (Súmula 668.) 

§ 3º Os imóveis urbanos, desapropriados pelo Município, serão pagos com prévia e 

justa indenização em dinheiro, exceto outras disposições legais.  

“Já assentou a Corte que o ‘depósito prévio não importa o pagamento definitivo e justo 

conforme o art. 5º, XXIV, da Lei Maior de 1988’, com o que não existe 

‘incompatibilidade do art. 3º do Decreto-Lei  1075/1970 e do art. 15 e seus parágrafos, 

Decreto-Lei  3365/1941, com os dispositivos constitucionais aludidos (...)' 

(RE  184.069/SP, rel. min. Néri da Silveira, DJ de 8-3-2002). Também a Primeira 

Turma decidiu que a ‘norma do art. 3º do Decreto-Lei  1.075/1970, que permite ao 

desapropriante o pagamento de metade do valor arbitrado, para imitir-se 

provisoriamente na posse de imóvel urbano, já não era incompatível com a Carta 

precedente (RE 89.033 – RTJ 88/345 e RE 91.611 – RTJ 101/717) e nem o é com a 

atual’ (RE  141.795/SP, rel. min. Ilmar Galvão, DJ de 29-9-1995).” (RE 191.078, rel. 

min. Menezes Direito, julgamento em 15-4-2008, Primeira Turma, DJE de 20-6-2008.) 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

CF – Art. 182, § 4º. É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei 

específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do 

proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que 

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios;  

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo;  

"É inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da EC 29/2000, 

alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da 

função social da propriedade urbana." (Súmula 668.) 

§ 5º O Município destinará, no seu orçamento anual, dotação específica para a 

implantação de um programa efetivo de casas populares, objetivando atender, 

prioritariamente, as famílias de baixa renda.  

§ 6º O Município atuará de forma a contemplar os investimentos em telefonia rural, 

mediante programação conjunta com os órgãos de telecomunicações.  

CAPÍTULO VII 

DIRETRIZES DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE, DO IDOSO E DA FAMÍLIA 

Art. 117 O Município promoverá: 

I - programas que assegurem a convivência familiar ideal com a comunidade; 
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II - estímulo às famílias e às organizações sociais para formação moral, cívica, física e 

intelectual da juventude; 

III - colaboração com as entidades assistenciais que visem a proteção e a educação da 

criança; 

IV - amparo às pessoas idosas assegurando a sua participação na comunidade, 

defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida; 

V - conscientização de seus munícipes para com a paternidade responsável, divulgando 

os métodos de planejamento familiar, respeitando a fisiologia e a psicologia; 

VI - colaboração com a União e o Estado para a solução do problema da criança e do 

adolescente em situação de abandono, risco social ou com desvio de conduta; 

VII - isonomia de tratamento entre a criança rural e urbana; 

VIII - o acesso das crianças carentes ao ensino formal profissionalizante. 

CAPÍTULO VII-A 

DOS DEFICIENTES  

Art. 117-A. A lei disporá sobre a exigência e a adaptação dos logradouros, dos edifícios 

de uso público e dos veículos de transporte coletivo a fim de garantir acesso adequado 

às pessoas portadoras de deficiência física ou sensorial.  

Art. 11-B. A lei disporá sobre a criação e manutenção de centros profissionais para 

treinamento, habilitação e reabilitação profissional, assegurando ao deficiente a 

integração entre educação e trabalho.  

 

CAPÍTULO VIII 

DIRETRIZES DO ESPORTE 

Art. 118 É dever do Município incentivar práticas desportivas formais e não-formais, 

como direito de todos, observado: 

I - a autonomia das entidades desportivas dirigentes e associações quanto a sua 

organização e funcionamento; 

II - o apoio à promoção prioritária do desporto educacional e, em casos especiais, do 

desporto de alto rendimento; 

III - o incentivo às manifestações desportivas de tradição local; 

IV - o apoio às entidades organizadas para coordenar e administrar o desporto nas 

respectivas áreas. 

Art. 119 O Município desenvolverá programas de esporte para todos construindo, no 

âmbito do planejamento urbano e rural, quadras polivalentes para prática dos esportes 

coletivos. 



"Lei 7.844/1992, do Estado de São Paulo. Meia entrada assegurada aos estudantes 

regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino. Ingresso em casas de 

diversão, esporte, cultura e lazer. (...) A livre iniciativa é expressão de liberdade titulada 

não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao 

contemplá-la, cogita também da ‘iniciativa do Estado’; não a privilegia, portanto, como 

bem pertinente apenas à empresa. Se de um lado a Constituição assegura a livre 

iniciativa, de outro determina ao Estado a adoção de todas as providências tendentes a 

garantir o efetivo exercício do direito à educação, à cultura e ao desporto (arts. 23, V, 

205, 208, 215 e 217, § 3º, da Constituição). Na composição entre esses princípios e 

regras há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse público primário. O 

direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao lazer são meios de complementar a formação 

dos estudantes." (ADI 1.950, rel. min. Eros Grau, julgamento em 3-11-2005, 

Plenário, DJ de 2-6-2006.) 

Art. 120 O Município considera o esporte e o lazer fundamentais ao aperfeiçoamento da 

Comunidade. 

Art. 121 A educação física é de matrícula obrigatória na rede municipal de ensino. 

TÍTULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 122 As leis complementares e as leis ordinárias decorrentes da Lei Orgânica do 

Município de Blumenau deverão ter as discussões iniciadas em até 180 (cento e oitenta) 

dias prorrogáveis por igual período quando dependentes das legislações federal e 

estadual, contados da promulgação desta Lei Orgânica e concluídas em até 180 (cento e 

oitenta) dias da data do início do seu trâmite no Legislativo. 

Art. 123 A remuneração do Prefeito Municipal não poderá ser inferior à maior 

remuneração paga a servidor do Município na data de sua fixação. 

Art. 124 O Regimento Interno da Câmara Municipal terá forma de Decreto Legislativo, 

gerando efeitos também externos e disciplinará normas e procedimentos decorrentes 

desta Lei Orgânica que não privativos da lei. 

Art. 125 A Câmara Municipal de Blumenau promulgará o seu Regimento Interno no 

prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da data de promulgação desta Lei Orgânica. 

Art. 126 O Município mandará imprimir esta Lei Orgânica para distribuição gratuita 

nas escolas e nas entidades representativas da Comunidade. 

Art. 127 Esta Lei Orgânica aprovada pela Câmara Municipal, será por ela promulgada e 

entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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