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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.)

TÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS



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 – ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL)
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;

BENS MUNICIPAIS - DESAPROPRIAÇÃO



Art. 4º
NECESSÁRIA AUDIÊNCIA COM O PROPRIETÁRIO
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.

SEM OUVIR O PROPRIETÁRIO – NÃO DÁ!

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?classe=RE&processo=161552&origem=IT&cod_classe=437


Art. 7º Compete ao Município:
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.
“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 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)

DEVE HAVER CONSULTA PRÉVIA E AINDA O 

PLEBISCITO! – ART. 7º, IV

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=629700


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;

EC 53/2006 - CF, Art. 30, VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental;

MUDANÇA CONCEITUAL - ART. 7º, VII



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;

ART. 7º, XXIII

AJUSTE DE REDAÇÃO À LUZ DA CF



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

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.)

ART. 7º, XXIII

AJUSTE DE REDAÇÃO À LUZ DA CF

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


XXIV - fomentar programas de proteção a vítimas de violência doméstica e
contra a mulher;
ADI 4.424/2014 - A legislação ordinária protetiva está em fina sintonia com a Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Violência contra a Mulher, no que revela a exigência de os Estados adotarem medidas
especiais destinadas a acelerar o processo de construção de um ambiente onde haja real igualdade entre os
gêneros. Há também de se ressaltar a harmonia dos preceitos com a Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.”

A BOA PRÁTICA DE BLUMENAU
ÁREA: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
“Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles que garantem
proteção integral – moradia, alimentação, higienização e trabalho protegido para famílias e
indivíduos que se encontram sem referência ou em situação de ameaça, necessitando ser
retirados ou já estando afastados de seu núcleo familiar e/ou comunitário.” (Política Nacional
de Assistência Social/2004).

ART. 7º - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

ACRÉSCIMO DO INCISO XXV



XXV - 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 - proporcionar os meios de
acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e
à inovação

ADI 1.950/2006 – “O direito ao acesso à cultura, ao esporte e ao
lazer são meios de complementar a formação dos estudantes."

ART. 7º - COMPLEMENTAÇÃO DOS ESTUDOS

ACRÉSCIMO NAS COMPETÊNCIAS 



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 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.

Art. 7º - MINHA CASA, MINHA VIDA



Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico

pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou

consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei federal 11.445/2007 e o art. 241 da CF, como

compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações

urbanas. (...) O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução

da função de saneamento básico por apenas um Município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto,

além das consequências para a saúde pública de toda a região. O parâmetro para aferição da constitucionalidade

reside no respeito à divisão de responsabilidades entre Municípios e Estado. É necessário evitar que o poder

decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da

autoadministração dos Municípios. Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao

colegiado formado pelos Municípios e pelo Estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não

necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único

ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo

com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto.” (ADI 1.842, rel. p/ o

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

E O SANEAMENTO BÁSICO?
ART. 7º, XXVII

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630026


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.

PARA COMPLEMENTAR O ART. 7º



§ 1º 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.

AGORA É CONSTITUCIONAL PARA A 

COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO



§ 2º O município de Blumenau pode celebrar convênios com a União, o Estado e
outros Municípios, para a execução de suas leis, serviços e decisões, bem como
para executar encargos análogos dessas esferas.
§ 3º 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.

CF – EC 19/1998 – art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação
entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem
como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens
essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

ART. 7º - CONVÊNIOS/CONSÓRCIOS



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.
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;

Fonte: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420240&search=santa-
catarina|blumenau|infograficos:-informacoes-completas

CAPÍTULO II – PODER LEGISLATIVO
NÚMERO DE VEREADORES - 15

População estimada 2015 (1) 338.876

População 2010 309.011

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=420240&search=santa-catarina|blumenau|infograficos:-informacoes-completas


Art. 14 Compete à Câmara Municipal com sanção do Prefeito Municipal, legislar sobre
as matérias de competência do município, especialmente sobre:

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

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)

MERA REPETIÇÃO SOBRE OS 
SUBSÍDOS



SUBSÍDIOS – CE – SC – Art. 111 - VI - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais, fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o
disposto no art. 29, V, da Constituição Federal; VII - subsídio dos Vereadores será fixado
pelas respectivas Câmaras Municipais, em cada legislatura para a subsequente, com
antecedência mínima de seis meses, observados os critérios estabelecidos nas
respectivas leis orgânicas e os limites máximos dispostos na Constituição Federal;
ART. 39 – XIV- fixar, por lei, o subsídio do Deputado em cada Legislatura, para a
subsequente, na razão de, no máximo, setenta e cinco por cento daquele estabelecido,
em espécie, para o Deputado Federal; e XV - fixar, por lei, os subsídios do Governador,
do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, observado o que dispõe o art. 28, § 2°,
da Constituição Federal. (EC/38, de 2004).

FUNDAMENTOS DA CE – SC 



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

CUIDADO COM O TCE...

http://www.tce.sc.gov.br/noticia/6791/tce-responsabiliza-ex-prefeito-e-ex-presidente-da-c%C3%A2mara-de-canelinha-por-aumentos-de


RI – BLUMENAU
ART. 14, 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.)

FUNDAMENTOS DA CE – SC 



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;

PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE

http://www.tce.sc.gov.br/noticia/7031/tce-publica-cartilha-para-orientar-gestores-p%C3%BAblicos-em-final-de-mandato


- 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;
- 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;

O QUE ORIENTA O TCE-SC



- 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.

O QUE ORIENTA O TCE-SC



VI - exercer, com auxílio do Tribunal de Contas a fiscalização
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município;

VI - exercer, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Santa
Catarina, a fiscalização CONTÁBIL, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Município;

COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA CAMARA 
MUNICIPAL – ART. 15 - COFOP



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

execução dos planos de governo;

Novo dispositivo – julgar anualmente as contas prestadas pelo Prefeito Municipal
e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, nos termos da
lei, assegurado o direito de defesa;
“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.

ART. 15 – FUNÇÃO DE JULGAMENTO

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=628865
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=((682011.NUME.+OU+682011.DMS.)((CELSO+DE+MELLO).NORL.+OU+(CELSO+DE+MELLO).NPRO.))+NAO+S.PRES.&base=baseMonocraticas


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

ART. 15 – PARA SUSTAR ATOS DO 
PODER EXECUTIVO

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


IMAGINE A INSEGURANÇA JURÍDICA 

QUANDO UMA LEI É SANCIONADA OU PROMULGADA, E QUE O 

LEGISLADOR NÃO ATENTA SOBRE SEUS EFEITOS?

CITE EXEMPLOS VIVENCIADOS...

O QUE VOCÊ 

PENSA?

DINÂMICA



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.

ART. 15 – TOMADA DE CONTAS



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).

É, MAS SÓ OS VEREADORES? E OS 
DEMAIS...ART. 15



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.)

DECRETAÇÃO DA PERDA DO 
MANDATO DO PREFEITO – ART. 15

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


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

ART. 15 – REPRESENTAR POR MAIORIA 
ABSOLUTA????

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


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

O QUEDIZ A LEI DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA...

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


XXIV - solicitar intervenção do Estado no Município;

XXIV - solicitar intervenção do Estado no Município, mediante representação
fundamentada da maioria absoluta de seus membros;

A redação original NÃO COMPLETA o disposto na Constituição do Estado:

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;

ART. 15- INTERVENÇÃO



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.
DISFORMIDADE CONSTITUCIONAL – TAMBÉM ART. 33 - LOM

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

ART. 15 – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO 
DA SIMETRIA CONSTITUCIONAL – ART. 29



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;

ART. 33 – INICIATIVA LEGISLATIVA PARA 
PROPOR EMENDA À LOM



Art. 33 A Lei Orgânica Municipal será emendada mediante proposta:

II - da unanimidade das lideranças de bancadas, de blocos parlamentares e de Governo;

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.

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.

ART. 33 – INICIATIVA LEGISLATIVA PARA 
PROPOR EMENDA À LOM



XXVII – conhecer do veto e sobre ele deliberar;

"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". (ADPF 1-QO, rel. min. Néri da Silveira, julgamento em 3-2-
2000, Plenário, DJ de 7-11-2003.)

ART. 15- FALTOU O VETO...

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=1&CLASSE=ADPF-QO&cod_classe=1262&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M


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.

ART. 15 – PARA CUMPRIMENTO DA 
LRF



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;

ART. 15 – INICIATIVA DE PEC - SC 



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. 51 (...)

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)

ART. 16 – SESSÕES- R$ OU R$



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 dar posse ao
Prefeito e ao Vice-Prefeito.

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;

ART. 16 – SESSÃO DE POSSE



Art. 19 (...)

§ 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. 19 – in totum



Art. 25 Perderá o mandato o Vereador:
§ 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.
(...)
§ 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. 25 – RENÚNCIA



§ 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.

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 )

ART. 27 – LICENÇA  - GESTANTE



§ 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.

“(...) 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.)

ART. 27 – LICENÇA  - GESTANTE



§ 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.

(...)

§ 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.)

ART. 23 – EMENDAS À LOM
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