
ATUALIZAÇÃO DA 

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

BLUMENAU- SC

1

FUNDAMENTOS E MARCOS JURÍDICOS LOM

LUÍS FERNANDO MACHADO

RAFAEL INÁCIO FRAIA



BLUMENAU A CAMINHO DE 165 ANOS

TRANSPARÊNCIA É COISA SÉRIA EM BLUMENAUhttps://www.youtube.com/watch?v=Wn6rWv3WFcg

www.youtube.com/watch?v=o5CnFokJR70

HINO DE BLUMENAU

PLANO DIRETOR 2015-2016
https://www.youtube.com/watch?v=gCZIQS_O84M

https://www.youtube.com/watch?v=Wn6rWv3WFcg
https://www.youtube.com/watch?v=o5CnFokJR70
http://www.youtube.com/watch?v=o5CnFokJR70
https://www.youtube.com/watch?v=gCZIQS_O84M
https://www.youtube.com/watch?v=gCZIQS_O84M
https://www.youtube.com/watch?v=gCZIQS_O84M




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;

INICIATIVA LEGISLATIVA DO PREFEITO



"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.

INICIATIVA LEGISLATIVA-PREFEITO



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.)

EMPREGOS PÚBLICOS – ART. 35



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.

PPA – LDO – LOA–CRÉDITOS –ART. 35



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. 35 – MAIOR ABRANGÊNCIA



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.

PEGOU GERAL...



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.)

SEÇÃO IX
CONTROLE DAS CONTAS MUNICIPAIS

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


§ 2º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do 
Estado.

“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.)

SEÇÃO IX
CONTROLE DAS CONTAS MUNICIPAIS

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=266356&PROCESSO=445&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=1738
http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=687&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2220


§ 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.)

SEÇÃO IX
CONTROLE DAS CONTAS MUNICIPAIS

http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=((14155.NUME.+OU+14155.DMS.)((CELSO+DE+MELLO).NORL.+OU+(CELSO+DE+MELLO).NPRO.+OU+(CELSO+DE+MELLO).DMS.))+NAO+S.PRES.&base=baseMonocraticas


§ 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.

SEÇÃO IX
CONTROLE DAS CONTAS MUNICIPAIS

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?SEQ=86081&PROCESSO=24073&CLASSE=MS&cod_classe=376&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=&EMENTA=2130
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=506595
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=534997


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 IX
CONTROLE DAS CONTAS MUNICIPAIS

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=619862


CAPÍTULO III
PODER EXECUTIVO

SEÇÃO I - PREFEITO MUNICIPAL

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.)

SEÇÃO X
REMUNERAÇÃO



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.

LICENÇA DO PREFEITO
REMUNERAÇÃO



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.

SEÇÃO III
RESPONSABILIDADE DO PREFEITO



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, em 2-2-1995

PROCESSO E JULGAMENTO
DO PREFEITO

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266491


"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.)

IMPEACHMENT

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=74345
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=614230


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 
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.)

SEÇÃO IV
SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611075


§ 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.
“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.) 

DIREITO DE REGRESSO – ART. 73



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.)

CAPÍTULO II - ATOS MUNICIPAIS

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=530465&codigoClasse=437&numero=191668&siglaRecurso=&classe=RE


Art. 75 Os atos administrativos de competência do Prefeito Municipal dar-se-ão:

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 II - ATOS 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. 

CAPÍTULO III - SERVIDORES MUNICIPAIS
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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

TÍTULO VI - DIRETRIZES ECONÔMICAS E SOCIAIS
CAPÍTULO I - DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA 

E DA TECNOLOGIA

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3324&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2199
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5167778


Art. 107-A.
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.)

CAPÍTULO I - DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA 
E DA TECNOLOGIA

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=5532627


Art. 107-A
V. garantia de padrão de qualidade;
VI. 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.)

CAPÍTULO I - DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO, DA 
CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=521651&codigoClasse=403&numero=2280&siglaRecurso=&classe=Rcl


Art. 107-A.

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.

CAPÍTULO I - DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA 
E DA TECNOLOGIA

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=490&CLASSE=ADI&cod_classe=504&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M
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Art. 107-A
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.

CAPÍTULO I - DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA 
E DA TECNOLOGIA

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=626497
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=4645355


Art. 107-B. O dever do Município com a educação será efetivado
mediante a garantia de:

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;

CAPÍTULO I - DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA 
E DA TECNOLOGIA



Art. 107-B

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;

CAPÍTULO I - DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA



Art. 107-B

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.

CAPÍTULO I - DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA 
E DA TECNOLOGIA

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=627428
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608283


Art. 107-B

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 I - DIRETRIZES DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA



Art. 107-C. 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.)

CAPÍTULO I – DA EDUCAÇÃO, DA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (EC 85/2015)

http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=611723


Art. 107-B. O Município de Blumenau 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 II-A - DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO (EC 85/2015)



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.

CAPÍTULO II - DIRETRIZES DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA E 
PREVIDÊNCIA SOCIAL



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 - DIRETRIZES DA SAÚDE, ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL



Art. 112 O Município promoverá:

Parágrafo único. O Município de Blumenau 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 III - DIRETRIZES DA CULTURA



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:

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.

CAPÍTULO IV - DIRETRIZES ECONÔMICAS
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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 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.)

CAPÍTULO IV - DIRETRIZES ECONÔMICAS – art. 113

http://www.stf.jus.br/jurisprudencia/IT/frame.asp?PROCESSO=3540&CLASSE=ADI-MC&cod_classe=555&ORIGEM=IT&RECURSO=0&TIP_JULGAMENTO=M&EMENTA=2219


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.)

CAPÍTULO IV - DIRETRIZES ECONÔMICAS – art. 113

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=618678


Art. 115. O Município promoverá:

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 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 V - DIRETRIZES DO MEIO AMBIENTE E DA AGRICULTURA
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Art. 116 O Município tem no Plano Diretor o instrumento básico da política urbana a ser 
executada, visando entre outros aspectos:

§ 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. 
"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.)

CAPÍTULO VI - DIRETRIZES URBANAS
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§ 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.)

Art. 116 - DIRETRIZES URBANAS
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§ 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.

Art. 116 - DIRETRIZES URBANAS
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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. 117-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 VII-A - DOS DEFICIENTES 


