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TÍTULO IV 

 
 

Da Ordem Econômica e Social 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

Da Ordem Econômica 
 
 

SEÇÃO I 
 
 

Disposições Gerais 
 
 
Art. 128º Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Município exercerá, na forma da Lei, as funções de fiscalização, incentivo e 
planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicado para o setor 
privado. 

 
Art. 129º A ordem econômica fundada na valorização do trabalho e da livre 

iniciativa, tem por fim assegurar existência digna à todos, observados os princípios da 
função social da propriedade, a defesa do consumidor, a defesa do meio ambiente e a 
busca do pleno emprego. 

 
Parágrafo Único: O Município no exercício do seu poder de polícia relativamente 

às atividades que, em alguns aspectos, dependam da sua regulamentação e fiscalização, 
imporá restrições, instituindo sanções àquelas exercidas ou se tornarem contrárias aos 
princípios neste artigo. 
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Art. 130º A lei apoiará o cooperativismo e outras formas de associativismo. 
 

Art. 131º É assegurado o exercício de atividades aos vendedores ambulantes nos 
espaços públicos disponíveis, em conformidade com a Lei e o regulamento. 
 
 
 
 

Art. 132º A microempresa e as de pequeno porte, assim definidas em Lei, 
receberão do Município tratamento jurídico diferenciado, visando o incentivo de sua 
criação pela simplificação de suas obrigações administrativas e tributárias, podendo 
reduzi-las ou eliminá-las, por meio de lei. 

 
Art. 133º O Município poderá, em caso de relevante interesse coletivo, por meio 

de empresa pública, sociedade de economia mista, ou outra entidade, explorar atividade 
econômica, nos termos da lei. 

 
Art. 134º O Município promoverá e incentivará o turismo como fator de 

desenvolvimento econômico e social. 
 
 

SEÇÃO II 
 
 

Da Política Urbana 
 
 

Art. 135º A política de desenvolvimento urbano, conforme diretrizes fixadas no 
Plano Diretor, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 
cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

 
§ 1º A propriedade urbana cumpre função social quando atende as exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano Diretor. 
§ 2º É facultado ao Município, mediante lei específica, para área incluída no Plano 

Diretor, exigir, nos termos da Lei Federal, do proprietário do solo urbano não edificado, 
subutilizado que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 
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I. Parcelamento ou edificação compulsórios. 
II. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. 
III. Desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública, de 

emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, como prazo de resgate de dez anos, 
em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os 
juros legais. 

 
 Art. 136º O Município deverá organizar sua administração e exercer suas 
atividades dentro de um processo de planejamento permanente. 
 

Art. 137º O Plano Diretor disporá,  além de outros, sobre: 
I. Normas relativas ao desenvolvimento urbano. 
II. Política de formulação de planos setoriais. 
III. Critério de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento prevendo 

áreas destinadas à moradias populares, com facilidade de acesso aos locais de trabalho, 
serviços e lazer. 

IV. Proteção ambiental. 
 
Parágrafo Único: O controle e ocupação do solo urbano implica, dentre outras, 

nas seguintes medidas: 
I. Regulamentação do zoneamento. 
II. Especificação dos usos do solo, permitidos ou permissíveis em relação a cada 

área, zona ou bairro da cidade. 
III. Aprovação ou restrições dos loteamentos. 
IV. Controle das construções urbanas. 
V. Proteção estética da cidade. 
VI. Preservação paisagística, monumental, histórica e cultural da cidade. 
VII. Controle da poluição. 
 
Art. 138º A política de desenvolvimento urbano, visa assegurar, dentre outros, os 

seguintes objetivos: 
I. A urbanização e regularização de loteamentos. 
II. O estímulo à preservação de áreas periféricas de produção agrícola e pecuária. 
III. A preservação, a proteção e a recuperação do meio ambiente e da cultura. 
IV. A criação e a manutenção de parques de interesse urbanístico social, 

ambiental, turístico e de utilização pública. 
V. A utilização racional do território e dos recursos naturais, mediante controle da 

implantação e funcionamento de atividades industriais, comerciais, residenciais e 
viárias. 



LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CONTENDA  

Página 59 de 76 
 

 
Art. 139º Para a elaboração das partes que compõem o Plano Diretor em especial, 

as relativas à delimitação das Zonas Urbanas, de Expansão Urbana e Rural, Sistema 
Viário, Zoneamento, Loteamento, Preservação, Renovação Urbana, Equipamentos, 
deverão, obrigatoriamente, ser levados em consideração, entre outros, os seguintes 
fatores: 

I. O planejamento global do Município, com vistas: 
a) à integração cidade-campo, direcionando-se as diversas áreas ou regiões, 

segundo critérios recomendáveis de ocupação, seguindo, na medida do possível, a sua 
vocação natural, impondo-se restrições de uso e coibindo-se o adensamento, 
relativamente à faixa ao longo do território municipal nas divisas com os demais 
Municípios, destinando-a à produção agrícola e demais atividades compatíveis, de forma 
a constituir um cinturão verde à sua volta; 

b) à sua integração à Região Metropolitana de Curitiba, em especial, relativamente 
às funções de interesse comum, para facilitar a integração da organização, planejamento 
e execução dessas funções, através de Convênio, no qual se procurará estipular os usos e 
atividades recomendáveis, para as diversas regiões, tendo-se em vista, principalmente, 
evitar a cornurbação aberta, com uma ocupação e adensamento desordenados. 

II. A preservação do meio ambiente, em especial: 
a) pela projeção recomendada das novas ligações viárias; 
b) pela liberação em implantação ordenada de novos loteamentos, de conjuntos 

habitacionais e assentamentos populares; 
c) pela exploração controlada das atividades de mineralização, especialmente ao 

longo dos rios, impondo-se a obrigação da recomposição ou recuperação das áreas 
atingidas, ou ainda o seu adequado aproveitamento alternativo. 

III. A economia de custos, a funcionalidade e a comodidade urbana em especial 
pelo planejamento e regulamentação de: 

a) sistemas viários ou vias novas em determinadas regiões, com liberação 
concomitante de loteamento,  com projeção coincidente de vias, com a cobrança da 
contribuição de melhorias; 

b) loteamentos com a implantação de infra-estrutura recomendável a cada região e 
tipo de loteamento. 

c) conjuntos habitacionais, com a implantação de infra-estrutura e equipamentos 
urbanos e comunitários, a cargo dos responsáveis. 

d) condomínios, com limitação de sua dimensão em até um quarteirão, entendido 
como sendo a área compreendida dentro dos segmentos de quatro quadras, ressalvados 
os caos indicados em lei, no interesse da preservação ambiental. 

IV. A aplicação, conforme o caso, entre outros, na forma da Lei, dos seguintes 
institutos jurídicos: 

a) contribuição de melhoria; 
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b) desapropriação para reurbanização; 
c) pagamento, nas desapropriações amigáveis, através de concessão de índices 

construtivos; 
d) concessão de índices construtivos aos proprietários de imóveis tombados e aos 

que sofrerem limitação em razão do tombamento, ou que cederem ao Município imóveis 
sob preservação. 

V. A regularização fundiária, mediante a estipulação de normas especiais de 
urbanização. 

 
Art. 140º Entre os setores especiais, incluir-se-ão os de Produção científica e 

Cultural, que abrangerão regiões que apresentem concentração de instituições voltadas à 
ciência, à cultura e às artes, para os quais serão traçadas diretrizes peculiares de uso e 
ocupação do solo. 

 
 
Art. 141º O Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado definirá o sistema, 

diretrizes e bases do planejamento municipal equilibrado, harmonizando-o ao 
planejamento estadual e nacional. 

 

Art. 142º O Município por iniciativa própria, ou com a colaboração do Estado, providenciará o estabelecimento 
de um sistema estatístico, cartográfico e de geologia, que servirá como base para planejamento. 

 
Art. 143º O planejamento municipal será realizado por meio de entidade 

municipal, na forma de lei, a qual sistematizará as informações básicas, coordenará os 
estudos e elaborará os planos de projetos relativos ao Plano Diretor, e supervisionará a 
sua implantação. 

 
Art. 144º Será criado um Conselho Municipal de Planejamento, formado por 

representantes das distintas entidades da sociedade civil que terá participação na 
elaboração e execução do Plano Diretor do Município. 
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CAPÍTULO II 
 
 

Da Ordem Social 
 
 

SEÇÃO I 
 
 

Disposição Geral 
 
 

 Art. 145º O Município em ação conjunta e integrada com  a União e o Estado 
assegurará os direitos relativos à educação, à saúde, à alimentação, à cultura, à 
capacitação ao trabalho, à assistência social, à segurança pública, ao lazer, ao desporto e 
ao meio ambiente equilibrado priorizando a pessoa humana. 
 
 
 
 
 

SEÇÃO II 
 
 

Da Saúde 
 
 

 Art. 146º A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
política sócio-econômica que vise a prevenção, redução e eliminação de doenças e de 
outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua 
promoção, proteção e recuperação. 
 
 § 1º Ao  Município como integrante do Sistema Único de Saúde, compete 
implementar as ações destinadas a cumprir as atribuições referidas no art. 200 da 
Constituição Federal. 
 § 2º Ações, serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao poder público 
dispor, nos termos da Lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 
sua execução ser feita, preferencialmente por pessoa jurídica de direito público ou então 
através dos serviços de pessoas jurídicas de direito privado, desde que sem fins 
lucrativos. 



LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CONTENDA  

Página 62 de 76 
 

§ 3º As ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no município, deverão 
integrar a rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Estadual de Saúde, organizando 
de acordo com as seguintes diretrizes: 

I. Municipalização dos recursos, serviços e ações. 
II. Integralidade na prestação das ações preventivas e curativas, adequadas às 

realidades epidemiológicas. 
III. Integração da comunidade através da constituição do Conselho Municipal de 

Saúde, com caráter deliberativo, garantida a participação dos gestores, usuários, 
prestadores de serviços, na forma da lei. 

 
Art. 147º A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
 
Parágrafo Único: As instituições privadas poderão participar de forma 

complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato 
de direito público ou convênio, tendo preferência aquelas sem fins lucrativos. 

 
Art. 148º O Município de Contenda, manterá o Fundo Municipal de Saúde, a ser 

criado na forma da Lei, financiado com recursos dos orçamentos do Estado e do 
Município, além de outras fontes. 

 
§ 1º O Município destinará no mínimo quinze por cento de seu orçamento global 

para a saúde. 
§ 1º O Município destinará no mínimo dez por cento de seu orçamento global para 

a saúde. (Nova redação dada através da Emenda a Lei Orgânica N.º2, de 16 de abril de 
2001) 

§ 2º É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenção a 
instituições com fins lucrativos. 

SEÇÃO III 
 
 

Da Assistência Social 
 
 

 Art. 149º A assistência social será prestada a quem dela necessitar 
independentemente da contribuição à seguridade social, e tem por objetivo: 
 I. A proteção à família, à infância, à adolescência e à velhice. 
 II. O amparo às crianças e adolescentes carentes. 

III. A promoção da integração ao mercado de trabalho. 
IV. A habilitação e reabilitação das pessoas excepcionais e de sua integração à 

vida comunitária. 
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Art. 150º As ações na área social serão custeadas na forma do art. 195 da 

Constituição Federal, e organizada com base nos seguintes princípios: 
I. Coordenação e execução dos programas de sua esfera pelo Município. 
II. Participação da população na formulação das políticas e no controle das ações. 
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

Da Educação, da Cultura e do Desporto 
 
 

SEÇÃO I 
 
 

Da Educação 
 
 

 Art. 151º Compete ao Município elaborar o Plano Municipal de Educação, 
respeitadas as diretrizes e normas gerais estabelecidas pelos Planos Nacional e Estadual 
de Educação, com o estabelecimento de prioridades e metas para o setor. 
 

Art. 152º A educação, com prioridades para o ensino fundamental é pré-escolar, 
será promovida com a colaboração da sociedade, objetivando o pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 
Art. 153º O Município aplicará, anualmente, nunca menos de vinte e cinco por 

cento da receita resultantes dos impostos, compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

Art. 154º O ensino ministrado com base nos seguintes princípios: 

I. Igualdade para acesso e permanência na escola. 
II. Garantia do pleno exercício dos direitos culturais, com acesso às fontes da 

cultura regional e apoio à difusão e manifestações culturais. 
III. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos mantido pelo Poder 

Público Municipal, com isenção de taxas e contribuições de qualquer natureza. 
IV. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a 

realidade social, a arte e o saber. 
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V. Valorização dos profissionais do ensino. 
VI. Garantia de padrão de qualidade de ensino. 
VII. Pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas e coexistência de 

instituições públicas e privadas de ensino. 
VIII. Gestão democrática e colegiada das instituições de ensino e pesquisa, na 

forma de lei. 
IX. Atendimento ao educando, no ensino pré-escolar e fundamental, através de 

programas suplementares de material didático-escolar, de transporte, de alimentação e 
saúde. 

X. Erradicação do analfabetismo, incluindo programa especial de alfabetização do 
idoso. 

XI. Formação para o trabalho. 
XII. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade, 

inclusive aos portadores de deficiência. 
XIII. Atendimento educacional especializado aos portadores de excepcionalidade, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 
XIV. Oferta de ensino noturno regular e supletivo, para todos os que não possam 

ingressar no ensino regular na idade apropriada. 
XV. Ampliação de oferta do ensino supletivo, para todos os que não possam 

ingressar no ensino regular na idade apropriada. 
XVI. Informação sobre condições ambientais, visando a preservação dos recursos 

naturais. 
 
Art. 155º O não oferecimento do ensino fundamental obrigatório, regular, ou a 

sua oferta irregular, importa em responsabilidade da autoridade competente. 
 
 
 

SEÇÃO II 
 
 

Da Cultura 
 
 

 Art. 156º O acesso aos bens da cultura e às condições objetivas para produzi-las é 
direito do cidadão e dos grupos sociais. 
 
 Parágrafo Único: Todo cidadão é um agente cultural e o Poder Público 
incentivará de forma democrática os diferentes tipos de manifestação cultural existentes 
no Município. 



LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CONTENDA  

Página 65 de 76 
 

 
 Art. 157 A Lei estabelecerá: 
 I. A administração, a gestão da documentação e as previdências para franquear a 
consulta e quantos dela necessitem. 
 II. Incentivos para a produção e conhecimento de bens e valores culturais. 
 III. A forma, de proteção e promoção do patrimônio cultural do Município e a 
participação da comunidade neste processo. 
 IV. O processo de tratamento dos documentos, edificações e sítios detentores de 
remanescência históricas. 
 V. A fixação de datas comemorativas de significação cultural. 
 
 Art. 158º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural municipal, por meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. 
 
 § 1º Os danos e ameaças ao Patrimônio Cultural serão punidos na forma da lei. 
 § 2º As iniciativas para a proteção do Patrimônio Histórico-Cultural, serão 
estabelecidos em lei. 
 
 Art. 159º O Município se obriga a construir e manter arquivo público próprio, 
bibliotecas públicas e museus, em número compatível com a densidade populacional, 
destinando aos mesmos verbas suficientes para aquisição e reposição de acervos e 
manutenção de recursos humanos especializados. 
 
 Art. 160º O Município instituirá e manterá programas de incentivo à leitura, 
pesquisa científica, manifestações culturais e artísticas, de promoção de eventos 
culturais e feiras científicas com a participação de crianças e adolescentes, de divulgação 
da cultura local, dos seus grupos étnicos como modo de eliminação da discriminação 
racial e de auxílio financeiro aos grupos artístico-culturais existentes, todos voltados ao 
incremento da cultura popular. 
 
 

SEÇÃO III 
 
 

Do Desporto 
 
 

 Art. 161º O Município fomentará as práticas esportivas formais e não formais, 
como direito de cada um observados: 
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 I. A autonomia das entidades desportivas e educacionais quanto à organização e 
funcionamento. 
 II. A destinação de recursos públicos, com prioridades para o desporto 
educacional e, em casos especiais, para o desporto de alto rendimento. 
 III. O lazer ativo como forma de bem-estar e promoção social, saúde, higiene e 
educação de todas as faixas etárias e sociais da população. 
 IV. O estímulo à construção, manutenção e aproveitamento de instalações e 
equipamentos desportivos, com destinação de área para atividades desportivas, nos 
projetos de urbanização, habitacionais e nas construções de escolas. 
 V. Instalação de equipamentos adequados à pratica de exercícios físicos pelos 
portadores de deficiência física ou mental. 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
 

Da Ciência e Tecnologia 
 
 

 Art. 162º O Município, com a participação da sociedade, promoverá e incentivará 
a pesquisa, o desenvolvimento científico e a capacitação tecnológica, visando a solução 
dos problemas sociais, o bem comum e o desenvolvimento integrado da população. 

 
 

CAPÍTULO V 
 
 

Da Comunicação Social 
 
 

 Art. 163º Observados os princípios da Constituição Federal, o Município 
promoverá e incentivará a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a 
informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, priorizando a cultura regional. 
 

 
 
Art. 164º  Lei ou ação do Poder Público Municipal não poderá constituir 

embaraço à liberdade e ao direito de informação. 
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Art. 165º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 
artística. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 
 

Do Meio Ambiente, da Agricultura e da Pecuária 
 
 

 Art. 166º O meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qualidade de vida, devendo o Município e a coletividade 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
 
 Art. 167º O Município, na sua função reguladora, criará limitações e imporá 
exigências, que visem a proteção e recuperação do meio ambiente, especialmente 
através das normas de zoneamento de uso do solo, e das edificações. 
 
 Art. 168º O dever do município com o meio ambiente será efetivado mediante a 
garantia de: 
 I. Estabelecer uma política municipal do meio ambiente, objetivando a 
preservação e manejo dos recursos naturais, de acordo com o interesse social. 
 II. Promover a educação ambiental, visando a conscientização pública para a 
preservação do meio ambiente. 
 III. Exigir a realização de estudo prévio de impacto ambiental para construção, 
instalação, reforma, recuperação, ampliação e operação de atividades ou obras 
potencialmente causadoras de degradação do meio ambiente, do qual se dará 
publicidade. 
 IV. Controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas, métodos ou 
substâncias que comportem riscos para a vida, para a qualidade de vida  e para o meio 
ambiente. 
 V. Proteger o patrimônio cultural, artístico, histórico, estético, paisagístico, 
faunístico, turístico, ecológico e científico, promovendo a sua utilização em condições 
que assegurem a sua conservação. 
 VI. Promover o controle das cheias, definindo parâmetros para o uso do solo. 
 VII. Incentivar as atividades de conservação ambiental. 
 VIII. Estabelecer a obrigatoriedade de reposição da flora nativa, quando 
necessária a preservação ecológica. 
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 § 1º Aquele que explorar recursos naturais, fica obrigado a recuperar o meio 
ambiente degradado, de acordo com a solução técnica estabelecida pelo órgão 
competente, na forma da lei. 
 § 2º As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão infratores às 
sanções administrativas, estabelecidas em lei e com a aplicação de multas diárias e 
progressivas no caso de continuidade ou reincidência, incluídas a redução do nível de 
atividade e a interdição, independente da obrigação dos infratores de restaurar os danos 
causados, e sem prejuízos da sanção penal cabível. 
 § 3º Os recursos oriundos de multas administrativas e condenações judiciais por 
atos lesivos ao meio ambiente e das taxas incidentes sobre utilização de recursos 
ambientais, serão destinados a um fundo gerido pelo Conselho Municipal de Meio 
Ambiente, na forma da Lei. 
 
 Art. 169º O Relatório de Impacto Ambiental, poderá sofrer questionamento por 
qualquer pessoa, devendo o Poder Público Municipal sempre decidir pelo interesse da 
preservação ambiental no confronto com outros aspectos, compreendido o econômico. 
 
 Art. 170º Não é permitido uso de agrotóxicos não autorizados pela entidade 
competente. 
 
 Parágrafo Único: O Poder Público controlará e fiscalizará a produção, a 
estocagem de substância, o transporte, a comercialização, a utilização de técnicas, 
métodos e as instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a saudável 
qualidade devida e de trabalho e para o meio ambiente natural, incluindo materiais 
geneticamente alterados pela ação humana, resíduos químicos e fontes de radioatividade. 
 
 Art. 171º O Município editará, no prazo de 180 dias após a promulgação desta 
Leio Orgânica, Lei de Defesa do meio ambiente que estabelecerá critérios de prevenção 
ambiental e de manutenção do equilíbrio ecológico, com a previsão das infrações e 
respectivas sanções. 
 
 Art. 172º O Município criará o Conselho Municipal de Meio Ambiente com 
composição e atribuições que a Lei estabelecer. 
 
 Art. 173º O Município incrementará o desenvolvimento do seu meio rural, de 
acordo com a realidade econômica, social e de seus recursos naturais, mediante a 
promoção de um plano de desenvolvimento, com a participação paritária das classes 
produtoras e trabalhadoras rurais, técnicos do setor, em consonância com as normas 
federais e estaduais, no que couber. 
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 Parágrafo Único: Instituirá organismos para o desenvolvimento de sua política 
agropecuária, visando, dentre outras: 
 I. Recomendar o Plano de Desenvolvimento Rural Integrado. 
 II. Participar na elaboração do Plano Operativo Anual, articulando as ações dos 
vários organismos. 
 III. Opinar sobre a distribuição de reservas de qualquer origem, destinadas ao 
atendimento da área rural. 
 IV. Acompanhar, apoiar e avaliar a execução dos planos e programas aplicados 
em desenvolvimento no Município. 
 V. Analisar e sugerir medidas corretivas e de prevenção do meio ambiente 
municipal, assim como efetuar a respectiva fiscalização. 
 
 Art. 174º O Plano de Desenvolvimento Rural, deverá contemplar os seguintes 
princípios dentre outros: 
 I. A conservação e recuperação dos solos. 
 II. A ampliação e melhoria da rede viária municipal, para agilizar e facilitar o 
escoamento da produção rural, atendendo aos critérios de conservação do solo. 
 III. A assistência técnica e a extensão rural oficial. 
 IV. A promoção ou a readequação genética animal e vegetal com o objetivo de 
desenvolver a produtividade agropecuária. 
 V. O acesso a alternativas para a diversificação da produção agropecuária. 
 VI. O incremento de tecnologia e pesquisa que levem em conta a realidade 
econômica e social do Município. 
 VII. O fomento à produção agropecuária e a organização do abastecimento 
municipal. 
 VIII. A fiscalização sanitária e de uso do solo. 
 IX. À organização do produtor e trabalhador rural nas suas mais variadas formas 
deverá ser assegurada garantindo-se sua autonomia e ação. 
 X. A infra-estrutura para a agro-industrialização e armazenagem no âmbito 
comunitário e/ou municipal. 
 XI. O controle e fiscalização do transporte dos produtos agropecuários. 
 XII. A defesa do consumidor, de produtos, bens ou insumos agropecuários no que 
se referem a sua qualidade. 
 XIII. A habitação e saneamento rural, visando a fixação do homem do campo. 
 XIV. Investimentos em benefícios sociais, visando a melhoria da qualidade de 
vida no meio rural. 
 XV. A promoção de melhoria dos níveis educacionais no meio rural. 
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 Parágrafo Único: O Município adotará prioritariamente a microbacia hidrográfica 
sempre que possível, como unidade de planejamento e execução de todas as atividades 
do manejo do solo, controle da erosão e poluição do meio rural. 
 
 Art. 175º O Município concorrerá com os governos Estadual e da União, na 
manutenção do serviço de assistência técnica e extensão rural e oficial, assegurando e 
estimulando a orientação sobre a produção agrosilvo pastoril, a organização rural, a 
comercialização, a armazenagem, a agro-industrialização, a racionalização do uso e 
preservação dos recursos naturais. 
 
 

CAPÍTULO VII 
 
 

Da Família, da Mulher, da Criança, do Adolescente e do Idoso 
 
 

 Art. 176º A família, base da sociedade, tem especial proteção do município, na 
forma da Constituição Federal e da Estadual. 
 
 § 1º Cabe ao Município executar programas do Planejamento Familiar, nos termos 
da Constituição Federal. 
 § 2º O Planejamento Familiar será baseado em métodos que respeitem a 
fisiologia, a psicologia humana, a liberdade de escolha do casal, cabendo ao Município 
divulgar esses métodos, expondo suas vantagens, desvantagens ou limitações. 
 
 Art. 177º A Lei disporá sobre os Conselhos Municipais de Defesa da Criança e do 
Adolescente, e da condição feminina. 
 
 Art. 178º A Família, a Sociedade e o Município, têm o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade 
e bem-estar, e garantir-lhes  o direito à vida digna. 
 
 Art. 179º O Município incentivará as entidades particulares sem fins lucrativos, 
atuantes na política do bem-estar da criança, do adolescente, da pessoa portadora de 
excepcionalidade e do idoso, e devidamente registradas nos órgãos competentes, 
subvencionando-as com auxílio financeiro e amparo técnico. 
 
 Art. 180º A lei municipal disporá sobre a construção de logradouros e dos 
edifícios de uso público, a adaptação dos veículos de transporte coletivo, a sonorização 


