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TÍTULO I 
 

Da Organização do Município 
 

 Art. 1º  O Município de Contenda, unidade da Federação Brasileira e do Estado 
do Paraná, é pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, 
administrativa e financeira, nos termos da Constituição Federal e desta Lei Orgânica. 
 
 Art. 2º  O Município promoverá a integração da organização, do planejamento e 
da execução das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana de 
Curitiba, mediante convênio firmado com os demais Municípios. 
 
 Art. 3º  O Município de Contenda poderá firmar convênio ou consórcios com a 
União, os Estados, ou os Municípios, par a execução de Lei, serviço ou decisão. 
 
 Art. 4º  Ao Município incumbe, na sua órbita de atuação, tornar concretos os 
objetivos expressos na Constituição da República Federativa do Brasil, devendo pautar 
sua ação pelo respeito aos princípios nela constantes, e aos da Constituição do Estado, 
em especial o da democracia e o da República, implicando, necessariamente, na eleição 
de representantes para o Legislativo e para o Executivo, em responsabilidade e 
transparência de ação, com amplo acesso dos meios de comunicação aos atos e 
informações, garantida a participação, fiscalização e controle populares nos termos da 
Constituição Federal e desta Lei Orgânica. 
 
 Art. 5º  São assegurados, na sua ação normativa e no âmbito de jurisdição do 
Município, a observância e o exercício dos princípios da liberdade, legalidade, igualdade 
e justa distribuição dos benefícios e encargos públicos. 
 
 Art. 6º  Os direitos e garantias expressos nesta Lei Orgânica não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição Federal e nela 
própria. 
 
 Art. 7º Todo o Poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos, ou diretamente. 
 
 Parágrafo Único: A soberania popular será exercida: 
 I. Indiretamente, pelo Prefeito e pelos Vereadores eleitos para a Câmara 
Municipal, por sufrágio e pelo voto direto e secreto. 
 II. Diretamente, nos termos da lei, em especial, mediante: 

a) iniciativa popular: 
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b) referendo; 
c) plebiscito. 
 
Art. 8º É mantido o território do Municípios, cujos limites só poderão ser 

alterados atendidas a Constituição Federal e a Legislação Estadual. 
 
Parágrafo Único: A criação, organização e supressão de distritos depende de Lei 

Municipal, observada a legislação estadual. 
 
Art. 9º São símbolos municipais, o brasão, a bandeira, o hino e outros 

estabelecidos em lei municipal. 
 
 

CAPÍTULO II 

 
 

Da Competência do Município 
 
 

Art. 10º Compete ao Município, no exercício de sua autonomia, a auto-
organização, o auto-governo, a auto-administração e a auto-legislação, pela: 

I. Edição de Lei Orgânica. 
II. Eleição do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores. 
III. Organização e execução dos serviços públicos locais. 
IV. Edição das normas, relativas às matérias de sua competência. 
 
Art. 11º Compete ao Município prover a tudo quanto respeita ao seu interesse e 

ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe, em especial: 
I. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas 

rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e  publicar balancetes nos 
prazos fixados em lei. 

II. elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamento anual, 
estimando a receita e fixando a despesa. 
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III. Organizar e prestar diretamente ou submetê-lo ao regime de concessão ou 
permissão, mediante licitação, os serviços públicos de interesse local, incluindo o 
transporte coletivo que tem caráter essencial. 

IV. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, 
programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. 

V. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços 
de atendimento à saúde da população. 

VI. Elaborar o seu Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. 
VII. Promover o adequado ordenamento territorial, mediante o controle do uso e 

ocupação do solo, dispondo sobre parcelamento, zoneamento e edificações, fixando as 
limitações urbanísticas, podendo, quanto aos estabelecimentos e às atividades 
industriais, comerciais e de prestações de serviços: 

a) conceder ou renovar a autorização ou a licença, conforme o caso, para a sua 
construção ou funcionamento; 

b) conceder licença de ocupação ou “habite-se”, após a vistoria de conclusão de 
obras, que ateste a sua conformidade com o projeto, e o cumprimento das condições 
especificadas em Lei; 

c) revogar ou cassar a autorização ou licença, conforme o caso, daquelas cujas 
atividades se tornarem prejudiciais à saúde, à higiene, ao bem-estar, à recreação, ao 
sossego ou aos bons costumes, ou mostrarem danosas ao meio ambiente; 
 d) promover o fechamento daqueles que estejam funcionando sem autorização ou 
licença, ou depois de sua revogação, anulação ou cassação, podendo interditar 
atividades, determinar ou proceder a demolição de construção ou edificação, nos casos e 
de acordo com a lei. 
 VIII. Promover sobre a limpeza dos logradouros públicos o transporte e o destino 
do lixo domiciliar, industrial, e de outros resíduos. 
 IX. Dispor sobre os serviços funerários, a administração dos cemitérios públicos e 
a fiscalização dos cemitérios particulares. 
 X. Dispor sobre a publicidade externa, em especial sobre a exibição de cartazes e 
anúncios, ou quaisquer outros meios de publicidade ou propaganda em logradouros 
públicos ou visíveis destes, ou em locais de acesso público. 
 XI. Dispor sobre a apreensão, depósito e destino de animais e mercadorias 
apreendidas em decorrência de transgressão da legislação municipal. 
 XII. Dispor sobre o controle da poluição ambiental. 
 XIII. Dispor sobre espetáculos e diversões públicas. 
 XIV. Dispor sobre a utilização dos logradouros públicos, disciplinando: 

a) os locais de estacionamento; 
b) os itinerários e pontos de parada dos veículos de transporte coletivo; 
c) os limites e a sinalização das áreas de silêncio; 
d) os serviços de carga e descarga, e a tonelagem máxima permitida; 
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e) a realização e a sinalização de obras e serviços nas vias e logradouros públicos. 
XV. Disciplinar o trânsito local, sinalizando as vias urbanas e estradas municipais, 

instituindo as penalidades e prevendo a arrecadação das multas, especialmente por 
infrações ao trânsito urbano. 

XVI. Dispor sobre a administração, a utilização e a alienação de bens. 
XVII. Dispor sobre as atividades urbanas, fixando o horário de funcionamento dos 

estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços. 
XVIII. Estabelecer o sistema estatístico, cartográfico e de geologia municipal. 
XIX. Dispor sobre o comércio ambulante. 
XX. Desapropriar bens por necessidade, utilidade pública, interesse social e 

coletivo. 
XXI. Estabelecer serviços administrativos, e usar a propriedade particular nos 

casos de perigo iminente ou calamidade pública, assegurada indenização ulterior, 
ocorrendo dano. 

XXII. Instituir, por lei, e aplicar as penalidades por infrações às suas leis e 
regulamentos. 

XXIII. A Prefeitura Municipal de Contenda manterá o funcionamento regular do 
Hospital localizado no Município, desde que não tenha fim lucrativo, podendo equipá-lo 
e ampliá-lo, além de manter em perfeitas condições o serviço de remoção de pacientes. 

a) para a instrumentalização do inciso anterior fica o executivo municipal 
autorizado a celebrar convênios, na forma desta Lei, com  entidade mantenedora. 

XXIV. O fomento da comercialização e intercâmbio agrícola entre os pequenos e 
médios produtores no âmbito da circunscrição municipal. 

XXV. Criar nos estabelecimentos de ensino que gerir, direta e indiretamente, a 
disciplina de técnica agrícola na forma da Lei. 

XXVI. Criar e instalar na forma da Lei, abatedouro municipal, para melhor 
controle, vigilância e fiscalização sanitária. 

 
Art. 12º Compete ao Município suplementar a legislação federal e estadual, no 

que couber. 
 
Parágrafo Único: O Município no exercício da competência suplementar: 
I. Legislará sobre as matérias sujeitar a normas gerais da União e dos Estados, 

respeitadas apenas as que ativerem aos campos materiais de competência reservadas às 
normas gerais. 

II. Poderá legislar complementarmente, nos casos de matérias de competência 
privativa da União e do Estado, nas hipóteses me que houver repercussão no âmbito 
local, e justificação do interesse. 
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Art. 13º Compete ao Município, respeitadas as normas de cooperação fixadas em 
lei complementar, de forma concorrente cumulativa com a União e Estado: 

I. Zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições democráticas. 
II. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas 

portadoras de deficiência. 
III. Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e 

cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. 
IV. Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de 

outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. 
V. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. 
VI. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. 
VII. Preservar as florestar, a fauna e a flora. 
 
VIII. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. 
IX. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições 

habitacionais e de saneamento básico. 
X. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização promovendo a 

integração social dos setores desfavorecidos. 
XI. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e 

exploração de recursos hídricos e minerais em seu território. 
XII. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 
 
Art. 14º Ao Município é vedado: 
I. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou 
aliança ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público. 

II. Recusar fé aos documentos públicos. 
III. Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre pessoas políticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


