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lações financeiras de autarquias, fundações e em-

(voI. 3) ................................................................. 152
presas estatais com a Administração direta (As)"

• Cargo público - Jornada de trabalho - Majoração -
(Flavio C. de Toledo Jr.) (voI. 7) ............................... 427

Lei municipal- Possibilidade - Respeito aos limites

constitucionais e legais de cada categoria - Obser-
SOLO

vância ao art. 169 da CF - Aumento proporcional

dos vencimentos que se impõe (TCMG) (voI. 4) ..... 250
• Não edificado, subutilizado ou não utilizado - Ver

• Ver "Reforma administrativa de Câmara Munici-
"Função social da propriedade e suas implicações

pal- Mudança de regime jurídico e outras..." (Ivan no Direito brasileiro - As sanções... (A)" (Gina Co-

Barbosa Rigolin) (voI. 5) ....................................... 287 pola) (voI. 5) ......................................................... 299

• Substituição de - Ver "Princípios que devem • Urbano, Uso e ocupação do - Ver "Interfaces entre

reger, na Administração Pública, a designação de zona rural e urbana e o exercício de competência

substitutos de servidores..." (Sérgio Honorato dos municipal no âmbito da disciplina... " (Mariana

Santos) (voI. 9) .......................................................... 573 Mencio) (vol. 7) ......................................................... 434
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SUBsíDIO - Ver "Câmara Municipal- Desconto no

subsídio por falta às sessões extraordinárias, não

remuneradas" (Ivan Barbosa Rigolin) (vol. 4) 221

UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (UMS) - Ver

"Convênio - Município - Aquisição de Unidade

Móvel de Saúde (UMS) - Irregularidades - 'Ope-

ração Sanguessuga' " (TCU) (vol. 5) 303

SUPERFATURAMENTO

• Ver "Convênio - Município - Aquisição de Uni

dade Móvel de Saúde (UMS) - Irregularidades

- 'Operação Sanguessuga' " (TCU) (vol. 5) 303

• Ver "Sistema Único de Saúde (SUS) - Municí-

pio - Cobranças a maior e superfaturamento nos

procedimentos " (TCU) (vol. 7) 462

VENCIMENTOS

• Aumento proporcional dos - Ver "Servidor públi

co - Cargo público - Jornada de trabalho - Majo-

ração - Lei municipal- Possibilidade " (TCMG)

(vol. 4) 250

• Ver "Jurisprudência comentada: lei de acesso à

informação - Publicação de vencimentos de servi-

dores " (Gina Copola) (vol. 12) 770SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SANEAMEN

TO E TITULARIDADE: AGORA É AGUARDAR

OS MUNICípIOS ASSUMIREM SUAS RESPON

SABILIDADES (Luiz Henrique Antunes Alochio)

(vol. 6) 358

VERBA INDENIZATÓRIA - Ver "Câmara Munici

pal- Sessão Legislativa itinerante - Circunscrição

da urbe - Deslocamento..." (TCMG) (vol. 2).......... 97

TAXA
VEREADOR

'II.

• Zero - Ver "Dispensa de licitação - Município -
• Ver "Peça prática: defesa em impugnação de candi-

;"11 Contratação de empresa para prestação de servi-
"

datura de vereador - Contas julgadas irregulares

'1 ços..." (TCES) (vol. 4) .............................................. 241
:,'" - Vício sanável" (Gina Copola) (vol. 1) .................. 1

I • De fiscalização de funcionamento - Ver "Legali-
,.['

• Ver "Câmara Municipal - Sessão Legislativa iti-
l
iill

dade da cobrança da taxa de fiscalização de fun-
nerante - Circunscrição da urbe - Deslocamento..."

cionamento pelos Municípios: do fato..." (Allan
(TCMG) (vol. 2) ...................................................... 97

I I' Vinicius de Moura) (vol. 8) ..................................... 511
! I.�t • Ver "Servidor público - Exercício de mandato ele-
I l�"
�l: tivo de vereador com dois cargos públicos efetivos..."
:�t� TERCEIRO SETOR E A REGRA CONSTITUCIO-
ill�,

NAL DO CONCURSO PúBLICO (Gustavo Justino
(TCMG) (vol. 11) ....................................................... 738

'I ,i
:;'\:

de Oliveira e Mário Henrique de Barros Doma)

(vol. 10) ...................................................................... 647
VINTE ANOS DA LEI DE IMPROBIDADE ADMI-

NISTRATIVA E O ESTADO DEMOCRÁTICO DE

TETO REMUNERATÓRIO - Ver "Servidor público
DIREITO (OS) (Gina Copola) (vol. 4) ................... 228

- Exercício de mandato eletivo de vereador com dois

cargos públicos efetivos..." (TCMG) (vol. 11) ........... 738
VITAL APURAÇÃO DA RECEITA CORRENTE

LíQUIDA - O padrão que baliza a despesa de pes-

TRANSFERÊNCIA de recursos - Ver "Permuta
soaI, a dívida pública e o pagamento de precatórios

entre dotações de mesma categoria não é transpo-
judiciais (A) (Flavio C. de Toledo Jr.) (vol. 2) ........ 69

sição, remanejamento nem..." (Flavio C. de Toledo

Jr.) (vol. 8) ............................................................... 507 ZONA RURAL - Ver "Interfaces entre zona rural e

urbana e o exercício de competência municipal no

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS federais ou âmbito da disciplina..." (Mariana Meneio) (vol. 7) 434

estaduais - Ver "Pregão - Município - Aquisição de

bens e serviços comuns - Inexistência de transfe- ZONA URBANA

rências ..." (TCPR) (vol. 8) ........................................ 539 • Ver "Imóvel localizado em zona urbana com pro-

dução rural: Incidência de IPTU ou ITR?" (Jamile

TRANSPOSIÇÃO de recursos - Ver "Permuta entre Gonçalves Calissi) (vol. 3) ..................................... 156

dotações de mesma categoria não é transposição, • Ver "Interfaces entre zona rural e urbana e o

remanejamento nem..." (Flavio C. de Toledo Jr.) exercício de competência municipal no âmbito da

(vol. 8) ..................................................................... 507 disciplina..." (Mariana Mencio) (vol. 7) .................. 434



ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCI

MENTOS. Servidor aposentado no cargo de oficial

de justiça. Cargo efetivo de professor. (voI. 12) ... 782

AGENTE pOLíTICO - Ver "Câmara Municipal.

Fixação dos subsídios dos agentes políticos locais.

Princípio da inalterabilidade " (voI. 12) 783

el�

AGENTE PÚBLICO. Profissional de saúde. Am

pliação e/ou redução da jornada de trabalho.

Hipóteses do servidor estatutário e do celetista.

Considerações. (voI. 12) .. 779

ANTERIORIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA - Ver

"Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial

Urbana (lPTU) - Atualização " (voI. 9) . 609

ÁREA INSTITUCIONAL - Ver " 'Loteamento

fechado' - Áreas particulares - Uso e fruição -

Loteamentos 'abertos' " (voI. 3) . 173

ASSISTÊNCIA SOCIAL, Entidade de - Ver "Impos

to sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

(IPTU) - Doação " (voI. 9) .. 615

ATO ADMINISTRATIVO - Ver "Taxa de coleta de

lixo - Indústria - Contratação de empresa parti-

cular para realizar a coleta " (voI. 9) 614

e AUTOTUTELA - Ver "Taxa de coleta de lixo - In

dústria - Contratação de empresa particular para

realizar a coleta " (vol. 9) 614

CADASTRO DE PROTEÇÃOAO CRÉDITO - Ver

"Tarifa(s) de água e esgoto - Taxa de lixo - Inadim-

plência - Inclusão do nome de inadimplente "

(voI. 9) 610

CÂMARA MUNICIPAL. Fixação dos subsídios

dos agentes políticos locais. Princípio da inal

terabilidade. Majoração ou redução durante a

legislatura. Impossibilidade. (vol. 12) 783

CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA), Protesto

de - Ver "Tarifa(s) de água e esgoto - Taxa de lixo

- Inadimplência - Inclusão do nome de inadimplen-

te " (voI. 9) 610

íNDICE CUMULATIVO XIII

CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN), Art.

32 do - Ver "IPTU - Loteamento - Cobrança

do imposto por lote de forma individualizada -

Ausência " (voI. 3) 171

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO

- Ver "Projeto de lei - Vereador - Imposição às

empresas que utilizarem as vias públicas para "

(voI. 6) 389

CONDOMíNIO HORIZONTAL FECHADO 

Áreas particulares - Termo de acordo, cujo

objeto é a construção de uma avenida dentro do

empreendimento particular - Fornecimento de

massa asfáltica pelo Município - Não cabimento,

a princípio - Possibilidade atrelada à presença

de interesse público e os requisitos autorizadores

para a celebração de convênio, nos termos do

art. 116 da Lei de Licitações e legislação local de

regência da matéria (vol. 3) . 176

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

(CLT) - Ver "Agente público. Profissional de saúde.

Ampliação e/ou redução da jornada de trabalho.

Hipóteses " (voI. 12) .. 779

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

- Ver" 'Loteamento fechado' - Áreas particulares -

Uso e fruição - Loteamentos 'abertos'..." (voI. 3) ... 173

CONVÊNIO

• Ver "Condomínio horizontal fechado - Áreas

particulares - Termo de acordo, cujo objeto é a

construção " (voI. 3) 176

• Ver "Imposto sobre a Propriedade Territorial Ru-

ral (ITR) - Município - Celebração de convênio "

(vol. 9) 613

DECRETO MUNICIPAL - Ver "Imposto sobre a

Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)

- Atualização " (voI. 9) 609

DEFICIÊNCIAFíSICA- Ver "Projeto de lei-Verea

dor - Isenção de IPTU para as pessoas portadoras de

deficiência " (voI. 6) 386

DESAPROPRIAÇÃO - Ver "Doação com encargo 

Particular que pretende doar ao Município parte

de um terreno - Incumbência " (voI. 3) 175
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DESCLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO FATO - Ver

"Processo Administrativo Disciplinar (PAD). Rela-

tório final. Desclassificação jurídica ..." (vol. 12) ... 781

DESMEMBRAMENTO - Ver "Doação com encargo

- Particular que pretende doar ao Município parte

de um terreno - Incumbência " (vol. 3) 175

DOAÇÃO

• Com encargo - Particular que pretende doar ao

Município parte de um terreno - Incumbência de

a Urbe construir uma rua no imóvel- Ausência de

interesse público - Configuração de "loteamento

irregular" - Não cabimento de desmembramento

e desapropriação (vol. 3) .

• Ver "Imposto sobre a Propriedade Predial e Ter

ritorial Urbana (IPTU) - Doação..." (vol. 9) .........

175

615

EMENDATIO LIBELLI - Ver "Processo Adminis

trativo Disciplinar (PAD). Relatório final. Desclas-

sificação jurídica " (vol. 12) . 781

"FICHA LIMPA MUNICIPAL" - Ver "Projeto de

Emenda à Lei Orgânica Municipal - Iniciativa da

Mesa Diretora da Câmara " (vol. 6) 390

IMÓVEL - Ver "Doação com encargo - Particular

que pretende doar ao Município parte de um

terreno - Incumbência " (vol. 3) 175

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL

E TERRITORIAL URBANA (IPTU)

• Loteamento - Cobrança do imposto por lote de

forma individualizada - Ausência de melhoramen-

tos - Art. 32 do CTN (vol. 3) 171

• Ver "Projeto de lei - Vereador - Isenção de

IPTU para as pessoas portadoras de deficiên-

cia " (vol. 6) 386

• Atualização dos valores da planta genérica 

Edição de decreto municipal- Não implicação em

aumento real do tributo - Observância aos princí-

pios da legalidade e da anterioridade (vol. 9) ...... 609

• Doação de fração de imóvel de particular a enti-

dade de assistência social, por meio de escritura de

doação, não registrada em matrícula - Declaração

de imunidade, nos termos do art. 150, inc. VI, c, da

Constituição Federal- Cabimento (vol. 9) 615

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITO

RIAL RURAL (ITR) - Município - Celebração de

convênio com a União para a fiscalização e cobrança

do imposto -Valor da Terra Nua - Fixação efetuada

pela Receita Federal (vol. 9) 613

IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - Ver "Imposto sobre

a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)

- Doação " (vol. 9) 615

INICIATIVA CONCORRENTE - Ver "Projeto de

lei - Vereador - Isenção de IPTU para as pessoas

portadoras de deficiência " (vol. 6) . 386

INICIATIVA PRIVATIVA

• Ver "Projeto de lei - Vereador - Instituição de eco-

ponto de coleta de resíduos sólidos no Município "

(vol. 6) .

• Ver "Projeto de lei - Vereador - Gratuidade da

passagem de ônibus municipal a desempregados "

(vol.6) ..

• Ver"Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal

Iniciativa da Mesa Diretora da Câmara..." (vol. 6)

385

388

390

INTERESSE PÚBLICO

• Ver "Doação com encargo - Particular que pre

tende doar ao Município parte de um terreno - In-

cumbência " (vol. 3) 175

• Ver "Condomínio horizontal fechado - Áreas

particulares - Termo de acordo, cujo objeto é a

construção " (vol. 3) 176

JORNADA DE TRABALHO - Ver "Agente público.

Profissional de saúde. Ampliação e/ou redução da ",
jornada de trabalho. Hipóteses " (vol. 12) 779

LEGALIDADE - Ver "Imposto sobre a Propriedade

Predial e Territorial Urbana (lPTU) - Atualiza-

ção " (vol. 9) 609

LEGISLATURA- Ver "Câmara Municipal. Fixação

dos subsídios dos agentes políticos locais. Princípio

da inalterabilidade " (vol. 12) 783

LEI ORDINÁRIA W 9.492/1997 - Ver "Tarifa(s)

de água e esgoto - Taxa de lixo - Inadimplência 

Inclusão do nome de inadimplente..." (vol. 9) ...... 610

LEI ORGÃNICA MUNICIPAL - Ver "Projeto de

Emenda à Lei Orgânica Municipal- Iniciativa da

Mesa Diretora da Câmara " (vol. 6) 390
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LOTEAMENTO

• Ver "IPTU - Loteamento - Cobrança do imposto

por lote de forma individualizada - Ausência "

(voI. 3) ..

• "Fechado" - Áreas particulares - Uso e fruição 

Loteamentos "abertos" - Áreas institucionais - Pa

trimônio público - Observância ao art. 180, inc. VII,

da Constituição Bandeirante (voI. 3) ..

• "Aberto" - Ver" 'Loteamento fechado' - Áreas par-

ticulares - Uso e fruição - Loteamentos 'abertos' "

(voI. 3) .

• Irregular - Ver "Doação com encargo - Particular

que pretende doar ao Município parte de um terre-

no - Incumbência " (voI. 3) .

• Irregular - Loteamento clandestino - Pretensa

regularização pelo Município - Considerações

(voI. 3) .

• Clandestino - Ver "Loteamento irregular - Lotea

mento clandestino - Pretensa regularização pelo

Município - Considerações" (vol. 3) .. 178

171

173

173

175

178

MESA DIRETORA- Ver "Projeto de Emenda à Lei

Orgânica Municipal- Iniciativa da Mesa Diretora

da Câmara " (voI. 6) . 390

MUTATIO LIBELLI - Ver "Processo Administra

tivo Disciplinar (PAD). Relatório final. Desclassi-

ficação jurídica " (vol. 12) .. 781

PERMISSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - Ver

"Projeto de lei - Vereador - Imposição às empresas

que utilizarem as vias públicas para..." (voI. 6) .. 389

, PLANTA GENÉRICA DE VALORES - Ver "Impos

to sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana

(IPTU) - Atualização " (voI. 9) .. 609

PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE - Ver

"Câmara Municipal. Fixação dos subsídios dos

agentes políticos locais. Princípio da inalterabili-

dade " (voI. 12) 783

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

(PAD). Relatório final. Desclassificação jurídica do

fato. Possibilidade. Hipótese de modificação dos

fatos inicialmente apontados na peça inaugural.

Aplicação subsidiária dos arts. 383 e 384 do CPP.

Emendatio libelli e mutatio libelli. (voI. 12) ...... 781

PROFESSOR - Ver "Acumulação de proventos

com vencimentos. Servidor aposentado no car-

go " (voI. 12) 782

íNDICE CUMULATIVO XV

PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA MU

NICIPAL - Iniciativa da Mesa Diretora da Câmara

- Imposição de "requisitos para nomeação para

cargo, função ou emprego público na Adminis

tração direta e indireta dos Poderes Executivo e

Legislativo e outras providências" - "Ficha limpa

municipal" - Necessidade de lei específica, de

iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo

- Inconstitucionalidade formal (vol. 6) . 390

PROJETO DE LEI

• Vereador - Instituição de ecoponto de coleta de

resíduos sólidos no Município - Atribuições a deter

minada Secretaria Municipal de Serviços Públicos

- Vício de constitucionalidade formal - Iniciativa

reservada ao Chefe do Poder Executivo (voI. 6) ..

• Vereador - Isenção de IPTU para as pessoas

portadoras de deficiência fisica - Iniciativa con

corrente - Renúncia de receita - Entendimento

pacificado pelo STF (voI. 6) ..

• Vereador - Gratuidade da passagem de ônibus

municipal a desempregados - Iniciativa privativa

do Chefe do Poder Executivo - Vício de constitu-

cionalidade formal (voI. 6) .

• Vereador - Imposição às empresas que utilizarem

as vias públicas para passagem de tubulações de

gás ou similares do recapeamento destas ruas em

virtude da danificação do asfalto - Serviço público

de gás canalizado - Ingerência nos contratos das

concessionárias e permissionárias - Vício de cons-

titucionalidade material (voI. 6) ..

385

386

388

389

PROVENTOS - Ver "Acumulação de proventos

com vencimentos. Servidor aposentado no car-

go " (voI. 12) .. 782

RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) - Ver "Im

posto sobre a Propriedade Territorial Rural (lTR)

- Município - Celebração de convênio..." (voI. 9)... 613

REGISTRO IMOBILIÁRIO - Ver "Imposto sobre

a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)

- Doação " (voI. 9) 615

RENÚNCIA DE RECEITA - Ver "Projeto de lei

- Vereador - Isenção de IPTU para as pessoas

portadoras de deficiência " (voI. 6) 386

RESÍDUOS SÓLIDOS, Ecoponto de coleta de - Ver

"Projeto de lei - Vereador - Instituição de ecopon-

to de coleta de resíduos sólidos no Município "

(voI. 6) 385
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SECRETARIA MUNICIPAL - Ver "Projeto de lei

- Vereador - Instituição de ecoponto de coleta de

resíduos sólidos no Município " (voI. 6) 385

SERVIÇO PÚBLICO

• De gás canalizado - Ver "Projeto de lei - Vereador

- Imposição às empresas que utilizarem as vias

públicas para " (voI. 6) 389

• Ver "Taxa de coleta de lixo - Indústria - Con

tratação de empresa particular para realizar a

coleta " (voI. 9) 614

SERVIDOR PÚBLICO - Ver "Agente público.

Profissional de saúde. Ampliação e/ou redução da

jornada de trabalho. Hipóteses " (voI. 12) 779

SUBsíDIOS - Ver "Câmara Municipal. Fixação dos

subsídios dos agentes políticos locais. Princípio da

inalterabilidade " (voI. 12) 783

I

, I
,

, I

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) - Ver

"Projeto de lei - Vereador - Isenção de IPTU para

as pessoas portadoras de deficiência ..." (voI. 6)... 386

TARIFA(S) de água e esgoto - Taxa de lixo 

Inadimplência - Inclusão do nome de inadimplente

no cadastro de proteção ao crédito pelo Município

- Possibilidade, desde que existente previsão legal

local, que discipline, inclusive, os casos e valores

passíveis de serem incluídos nos cadastros - Pro

testo da Certidão de Dívida Ativa - Admissibilida

de - Previsão na Lei n° 9.492/1997, alterada pela

Lei n° 12.767/2012 (voI. 9) . 610

TAXA de coleta de lixo - Indústria - Contratação

de empresa particular para realizar a coleta dos

resíduos - Pretenso não pagamento do tributo 

Inadmissibilidade - Disponibilidade do serviço que

autoriza a exigência da taxa - Revisão dos atos

administrativos que concederam a "não incidência"

nos exercícios financeiros anteriores - Possibilida-

de - Autotutela - Prazo (voI. 9) . 614

TAXA DE LIXO - Ver "Tarifa(s) de água e esgoto

- Taxa de lixo - Inadimplência - Inclusão do nome

de inadimplente " (voI. 9) 610

TERMO DE ACORDO - Ver "Condomínio horizon

tal fechado - Áreas particulares - Termo de acordo,

cujo objeto é a construção " (voI. 3) 176

TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL - Ver

"Projeto de lei -Vereador- Gratuidade da passagem

de ônibus municipal a desempregados..." (voI. 6).. 388

VALOR DA TERRA NUA (VTN) - Ver "Imposto

sobre a Propriedade Territorial Rural (lTR) - Mu-

nicípio - Celebração de convênio " (voI. 9) 613

VENCIMENTOS - Ver "Acumulação de proven

tos com vencimentos. Servidor aposentado no

cargo " (voI. 12) 782

VEREADOR

• Ver "Projeto de lei - Vereador - Instituição de eco-

�:::.o6�e .������.��.��������..�������..�.�.��������� � 385 _
• Ver "Projeto de lei -Vereador- Isenção de IPTU para

as pessoas portadoras de deficiência..." (voI. 6).... 386

• Ver "Projeto de lei - Vereador - Gratuidade da

passagem de ônibus municipal a desempregados "

(voI. 6) 388

• Ver "Projeto de lei - Vereador - Imposição às

empresas que utilizarem as vias públicas para "

(voI. 6) 389

VíCIO DE CONSTITUCIONALIDADE

• Ver "Projeto de lei - Vereador - Instituição de eco-

ponto de coleta de resíduos sólidos no Município "

(voI. 6) ..

• Ver "Projeto de lei - Vereador - Gratuidade da

passagem de ônibus municipal a desempregados "

(voI. 6) ..

• Ver "Projeto de lei - Vereador - Imposição às

empresas que utilizarem as vias públicas para "

(voI. 6) .

• Ver "Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal

Iniciativa da Mesa Diretora da Câmara..." (voI. 6) ...

385

388

389

390

ABONO - Ver "Servidor público - Vigilante de

escola municipal - Atribuição de faltas funcionais

- Inadmissibilidade " (TJRS) (voI. 5) .. 329

AÇÃO CIVIL PÚBLICA

• Ver "Obrigação de fazer -Ação civil pública - Fes

tejos juninos - 'Queima' de fogueiras - Proibição
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público, com respeito às suas características pecu-

liares - Competência comum (TJMG) (vol. 11).... 743

LEI ORÇAMENTÁRIA - Ver "Adolescente - De

pendente químico - Interposição de ação civil pú-

blica objetivando tratamento..." (TJTO) (voI. 6).. 419

LEI ORDINÁRIA

• N° 7.783/1989 - Ver "'Rodízio' de veículos - Pro-

grama de restrição de veículos automotores no

Município - Carros utilizados..." (TJSP) (voI. 7) ... 498

• N" 8.906/1994 - Ver "Agente municipal de trân-

sito - Exercício da função concomitantemente à

advocacia - Compatibilidade..." (TRFl8R) (voI. 9) 638

• N" 10.257/2001 - Ver "Imposto sobre a Proprie-

dade Predial e Territorial Urbana (lPTU) - Legis-

lação municipal que prevê..." (TJSP) (voI. 11)...... 755

LEI ORGÂNICA MUNICIPAL

• Ver "Lei estadual - Trânsito - Dispositivo da Lei

Orgânica Municipal - Previsão de penalidades "

(TJPR) (voI. 3) 204

• Ver "Loteamento convencional- Município -Au

torização para construção de muros e instalação de

portarias..." (TJMG) (voI. 5)................................... 323

• Ver "Improbidade administrativa - Caracteriza-

ção - Prefeita Municipal- Nomeação de estrangei-

ro " (TJRS) (vol. 11) 746

LICENÇA

• Médica - Ver "Servidora pública - Guarda mu

nicipal - Estágio probatório - Licença médica -

Funcionária " (TJSP) (voI. 6) 414

• Prévia - Ver "Poder de polícia - Exercício de ati

vidade não residencial sem prévio licenciamento

- Exposição " (TJMG) (voI. 8) 543

LICITAÇÃO - Ver "Improbidade administrati

va - Caracterização - Art. 10, inc. VIII, da Lei n°

8.429/1992 - Autarquia " (TJSP) (vol. 12) 800

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Ver "Propaganda elei

toral - Alegada veiculação, no horário eleitoral

gratuito, de inserções sem indicação " (TREMS)

(voI. 6) 423

LOGRADOURO PÚBLICO

• Ver "Obrigação de fazer - Ação civil pública - Fes

tejos juninos - 'Queima' de fogueiras - Proibição

em " (TJPB) (voI. 4) 272

• Ver "Loteamento convencional- Município - Au

torização para construção de muros e instalação de

portarias " (TJMG) (voI. 5) 323

LOTEADOR - Ver "Parcelamento irregular do

solo - Condenação dos loteadores à regularização

- Parcelamento " (TJSP) (voI. 8) 553

LOTEAMENTO CONVENCIONAL - Município

Autorização para construção de muros e instalação

de portarias - Não caracterização, entretanto, como

condomínio fechado - Natureza jurídica diferen

ciada - Realização de obras públicas em praças e

logradouros - Não ocorrência de ofensa a direito

adquirido dos proprietários de imóveis - Decreto

municipal- Conversão de área institucional de la

zer (praça) em via de acesso (logradouro) -Afronta

à Lei Orgânica Municipal - Ato ofensivo à ordem

urbanística - Nulidade (TJMG) (voI. 5) 323

MÁ-FÉ - Ver "Contrato administrativo - Constru

ção e exploração de estacionamento em área da

União " (TRF58R) (vol. 9) 641

MAGISTÉRIO - Ver "Servidora pública - Exercício

de cargo público na área do Magistério perante o

Município " (TJMS) (voI. 1) 45

MANDATO CLASSISTA - Ver "Lei municipal

- Iniciativa do Chefe do Executivo - Direito de

servidores à licença para desempenho " (TJRS)

(vol. 9) 625

MAUS ANTECEDENTES - Ver "Prefeito Munici

pal (ex-) - Ordenação de despesas não autorizadas

por lei - Desclassificação " (STJ) (vol. 3) 181

J
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MEDICAMENTOS

• Dispensário de - Ver "Conselho Regional de

Farmácia - Município - Unidades do programa

de saúde da família " (TRF3aR) (vaI. 4) ..

• Ver "Saúde - Medicamentos e insumos vencidos

e/ou avariados encontrados em secretaria munici-

282

paI..." (TJRN) (vaI. 6) .

• Ver "'Rodízio' de veículos - Programa de restrição

de veículos automotores no Município - Carros

utilizados " (TJSP) (vaI. 7) .

393

498

MEIO AMBIENTE

• Ibama - Indeferimento do pedido de remoção

de capivaras - Condomínio residencial - Alegado

risco de transmissão de febre maculosa - Ine

xistência de confirmação de quaisquer casos da

doença - Local aberto - Possibilidade da disper

são e migração de indivíduos provenientes de

populações vizinhas - Suficiência das medidas

preventivas sugeridas (TRF3aR) (vaI. 2) ..

• Código Municipal de Defesa do - Ver "Obrigação de

fazer -Açãocivil pública - Festejosjuninos - 'Queima'

de fogueiras - Proibição em..." (TJPB) (vaI. 4) ......

143

272

MÉRITO ADMINISTRATIVO - Ver "Poder de

polícia - Município - Ato administrativo - Negativa

de autorização para comercialização " (TJGO)

(vaI. 2) 121

MORALIDADE - Ver "Exoneração - Servidora

pública - Erro de pontuação em concurso público

- Mronta a princípios " (TJRS) (vaI. 12) 793

MORALIDADE ADMINISTRATIVA - Ver "Impro

bidade administrativa - Caracterização - Prefeito,

Secretário de Finanças e Diretor..." (TJSC) (vaI. 6).. 404

MULTA

• De trânsito - Interposição de recurso admi

nistrativo - Inobservância, pela Administração

Pública, do prazo para julgamento - Mronta ao

contido no art. 285 do CTB e aos princípios da

legalidade e do devido processo legal - Nulidade

do auto de infração (TJPR) (vaI. 1) 52

• Ver "Lei estadual- Trânsito - Dispositivo da Lei

Orgânica Municipal - Previsão de penalidades "

(TJPR) (vaI. 3) 204

• Ver "Poder de polícia - Município - Poluição

visual - Multa - Empresa pública - Painel insta-

lado " (TRF2aR) (vaI. 4) 279

• Civil - Ver "Improbidade administrativa - Ca

racterização - Prefeito, Secretário de Finanças e

Diretor " (TJSC) (vaI. 6) ..

• Ver "Propaganda eleitoral - Alegada veiculação,

no horário eleitoral gratuito, de inserções sem

indicação " (TREMS) (vai. 6) .

• Ver '" Rodízio' de veículos - Programa de restrição

de veículos automotores no Município - Carros

utilizados " (TJSP) (vaI. 7) .

• Ver "Poder de polícia - Exercício de atividade

não residencial sem prévio licenciamento - Expo-

sição " (TJMG) (vaI. 8) ..

• Ver "Prefeito Municipal- Nomeação de servidor

para integrar comissão permanente de avaliação "

(TJPR) (vaI. 8) .

• Ver "Empresa pública federal- Instituição finan

ceira - Descumprimento de lei municipal que li-

mita " (TRF5aR) (vaI. 11) .

• Ver "Doação eleitoral - Valor doado acima do

limite legal - Sentença transitada em julgado "

(TSE) (vaI. 12) ..

404

423

498

543

547 �

759

785

NOMEAÇÃO - Ver "Concurso público - Cargo de

Coordenador Parlamentar da Câmara Municipal

- Existência " (STJ) (vaI. 10) . 683

NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA - Ver "Poder de

polícia - Município - Nunciação de obra nova

cumulada com pedido de demolição " (TJSC)

(vaI. 3) 214

OBRIGAÇÃO DE FAZER

• Ação civil pública - Festejos juninos - "Quei

ma" de fogueiras - Proibição em logradouros

públicos com pavimentação asfáltica e em até

duzentos metros de estabelecimentos públicos

ou privados de uso coletivo - Previsão no Código

Municipal de Defesa do Meio Ambiente - Fiscali-

zação pela urbe que se impõe (TJPB) (vaI. 4) ...... 272

• Ver "Cemitério - Município - Concessão a em-

presa particular para construção e exploração -

Superveniência " (TJSP) (vaI. 4) 275

OMISSÃO NO DEVER DE PRESTAR CONTAS

- Ver "Registro de candidatura - Impugnação -

Prefeito Municipal- Inelegibilidade - Omissão "

(TSE) (vaI. 7) 475

ONEROSIDADE - Ver "Saúde - Medicamentos e

insumos vencidos e/ou avariados encontrados em

secretaria municipal..." (TJRN) (vaI. 6) 393
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OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA - Ver cultural - Iluminação do bem - Município... "

"Saúde - Medicamentos e insumos vencidos e/ou (TRF5RR) (vol. 7) ....................................................... 500

avariados encontrados em secretaria municipal..."

(TJRN) (vol. 6) ....................................................... 393 PATRIMÓNIO PÚBLICO - Ver "Contrato admi-

f
nistrativo - Construção e exploração de estaciona-

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), mento em área da União..." (TRF5RR) (vol. 9) ...... 641

Inscrição na - Ver "Concurso público - Cargo de

Coordenador Parlamentar da Câmara Municipal PEDESTRES, Obstáculo fisico à circulação de - Ver
s:'

- Existência..." (STJ) (vol. 10) ................................. 683 "Poder de polícia - Exercício de atividade não re-
t:
� sidencial sem prévio licenciamento - Exposição..."

;, ORDEM URBANíSTICA - Ver "Loteamento con- (TJMG) (vol. 8) ...................................................... 543

vencional- Município - Autorização para constru-

ção de muros e instalação de portarias ..." (TJMG) PENA-BASE, Redução da - Ver "Prefeito Municipal

(vol. 5) .................................................................. 323 (ex-) - Ordenação de despesas não autorizadas por

ti
lei - Desclassificação..." (STJ) (vol. 3) .................. 181

ORDENAÇÃO DE DESPESAS não autoriza-

das por lei - Ver "Prefeito Municipal (ex-) - PENHORA ONLINE - Ver "Improbidade adminis-

Ordenação de despesas não autorizadas por lei trativa - Prefeito Municipal - Indisponibilidade

- Desclassificação ..." (STJ) (vol. 3) ..................... 181 dos ativos financeiros ..." (TRFIRR) (vol. 10) ........... 699

ÓRGÃO ESPECIAL, Declaração de inconstitucio- PERíODO ELEITORAL - Ver "Improbidade admi-

nalidade por - Ver "Imposto sobre a Propriedade nistrativa - Caracterização - Prefeito Municipal-

Predial e Territorial Urbana (lPTU) - Legislação Autorização verbal para a incorporação..." (TJMG)

municipal que prevê..." (TJSP) (vol. 11) ............... 755 (vol. 3) .................................................................... 191

PARCELAMENTO PESSOA JURíDICA DE DIREITO PRIVADO -

• Irregular do solo - Condenação dos loteadores Ver "Lei estadual - Trânsito - Dispositivo da Lei

à regularização - Parcelamento que deve ser Orgânica Municipal - Previsão de penalidades..."

desfeito em caso de inércia ou impossibilidade (TJPR) (vol. 3) ....................................................... 204

de regularização - Demolição das construções,

retirada de entulho e recomposição da área de- PLANO DIRETOR- Ver "Imposto sobre a Proprie-

"
gradada - Hipótese que leva à indenização dos dade Predial e Territorial Urbana (IPTU) - Legis-

adquirentes dos lotes - Responsabilidade subsidiá- lação municipal que prevê..." (TJSP) (vol. 11) ...... 755

ria do Município, em caso de inação dos loteadores

de demolir as construções irregulares e de retirar PODER DE pOLíCIA
o entulho - Possibilidade de a Urbe recuperar o • Município - Ato administrativo - Negativa de

montante despendido (TJSP) (vol. 8) ................... 553 autorização para comercialização de carne bovina

• Do solo urbano - Subdivisão de imóvel particular in natura diretamente ao consumidor final- Lega-

- Concessão do pedido condicionada a transferência lidade - Código de posturas que veda tal atividade

de parte do terreno ao Município, "sem ônus e sem em caráter ambulante - Inadmissibilidade de

direito a ressarcimento presente ou futuro" - Ato análise pelo Judiciário do mérito administrativo

ilegal e abusivo - Necessidade da justa e prévia (TJGO) (vol. 2) ....................................................... 121

indenização em dinheiro (TJPR) (vol. 12) ............. 789 • Lei municipal- Obrigatoriedade da castração de

todos os cães da raça pit bull - Inconstitucionali-

PARTIDO pOLíTICO - Ver "Vereador - Presidente dade - Pretensa extinção de determinada raça de

da Câmara Municipal-Apedido publicado na capa animal doméstico - Inadmissibilidade - Afronta a

de jornal de circulação..." (TJRS) (vol. 7) ............... 493 dispositivos da Carta estadual (TJSP) (vol. 2) ..... 131

• De trânsito - Ver "Lei estadual- Trânsito - Dis-

PATRIMÓNIO CULTURAL, Dano ao - Ver "Tom- positivo da Lei Orgânica Municipal - Previsão de

bamento - Ação ajuizada por dano ao patrimônio penalidades..." (TJPR) (vol. 3) ............................... 204

-
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• Município - Nunciação de obra nova cumulada

com pedido de demolição - Edificação concluída em

desobediência a embargo administrativo - Área

de risco - Desrespeito a recuos - Inexistência de

plantas e projetos aprovados, bem como alvará de

construção - Afronta aos dispositivos do código de

obras - Demolição que se impõe (TJSC) (vol. 3) ..

• Município - Poluição visual - Multa - Em

presa pública - Painel instalado em fachada de

edifício - "Engenho publicitário" - Legislação

que não faz distinção entre anúncio de cunho

indicativo e anúncio de cunho publicitário - Pre

tensa imunidade tributária - Inadmissibilidade

- Inexistência da natureza de tributo na sanção

pecuniária (TRF28R) (vol. 4) ..

• Exercício de atividade não residencial sem prévio

licenciamento - Exposição de trabalhos artesanais

em espaço público - Obstáculo fisico à livre circulação

de pedestres - Apreensão de bijuterias e aplicação

de multa - Legalidade - Fiscalização lastreada no

código de posturas do Município (TJMG) (vol. 8)

• Ver "Agente municipal de trânsito - Exercício da

função concomitantemente à advocacia - Compa-

tibilidade " (TRF18R) (vol. 9) .

POLÍCIA MILITAR - Ver "Agente municipal de

trânsito - Exercício da função concomitantemen-

te à advocacia - Compatibilidade " (TRF18R)

(vol. 9) .

POLÍTICA DE INCENTIVO AO DESENVOLVI

MENTO SOCIAL E ECONÓMICO - Lei municipal

- Incentivo à indústria consubstanciado na compra

e venda, na concessão de uso e na concessão de

direito real de uso de bens públicos sem prévia

realização de licitação entre as empresas interes

sadas - Interpretação conforme a Constituição

Estadual, para o fim de exigir o prévio certame nos

termos da lei - Previsão da execução de obras e a

prestação de serviços de terraplenagem e afins de

forma gratuita pela Urbe, até o limite de 100 horas

-máquina - Isenção de Imposto sobre a Propriedade

Predial e Territorial Urbana (lPTU), Imposto sobre a

Transmissão "Intervivos" de Bens Imóveis e Direitos

a eles Relativos (ITBI), Imposto sobre Serviços de

Qualquer Natureza (lSSQN) e taxas às indústrias

que se instalarem na Comuna - Não caracterização

de inconstitucionalidade (TJSC) (vol. 10) ..

POLUIÇÃO VISUAL - Ver "Poder de polícia 

Município - Poluição visual - Multa - Empresa

pública - Painel instalado ..." (TRF28R) (vol. 4)..... 279

214

279

543

638

638

693

PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS

- Ver "Transporte público coletivo - Portador de

necessidades especiais - Beneficiário do 'Programa

Bolsa Transporte' " (TJSP) (vol. 5) ..

POSSE, Indeferimento da - Ver "Concurso público

- Cargo de Coordenador Parlamentar da Câmara

Municipal- Existência " (STJ) (vol. 10) .

PRAÇA - Ver "Loteamento convencional- Muni

cípio - Autorização para construção de muros e

instalação de portarias " (TJMG) (vol. 5) .

PRAZO - Ver "Multa de trânsito - Interposição

de recurso administrativo - Inobservância, pela

Administração Pública " (TJPR) (vol. 1) .

PREFEITO MUNICIPAL

• Ordenação de despesas não autorizadas por

lei - Desclassificação da conduta prevista no inc.

I do art. 1° do Dec.-Lei n° 201/1967 para a do inc.

V do mesmo dispositivo - Prática, também, do

delito tipificado no art. 89 da Lei n° 8.666/1993

- Concurso material - Consideração indevida

de circunstância judicial desfavorável - Maus

antecedentes - Inquérito e ações penais em an

damento - Culpabilidade - Caracterização - As

sistencialismo com fins eleitoreiros - Redução da

pena-base fixada acima do mínimo legal- Manu

tenção, no mais, da condenação (STJ) (vol. 3) ......

• Ver "Improbidade administrativa - Caracteriza

ção - Prefeito Municipal- Autorização verbal para

a incorporação " (TJMG) (vol. 3) .

• Nomeação como depositário de veículos apreendi

dos transportando drogas - Utilização em ativida

de de assistência social no Município - Admissibili

dade - Comprovação de interesse público ou social

- Caráter provisório da cessão (TJGO) (vol. 4) .....

• Registro de candidatura - Impugnação - Alega

da ocorrência de causa de inelegibilidade - Inexis

tência - Pretenso candidato que, na condição de

Presidente da Câmara de Vereadores, teve suas

contas rejeitadas por decisão definitiva da Corte

de Contas - Irregularidade que não configura

ato doloso de improbidade administrativa - Não

caracterização da hipótese do art. 1°, inc. I, aI. g,

da LC n° 64/1990 (TSE) (vol. 5) .

• Ver "Improbidade administrativa - Caracteriza-

ção - Prefeito, Secretário de Finanças e Diretor "

(TJSC) (vol. 6) 404

350

683

323

52

181

191

255

317
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• (Vice) - Ver "Propaganda eleitoral - Alegada vei

culação, no horário eleitoral gratuito, de inserções

sem indicação " (TREMS) (vol. 6) .

• Ver "Registro de candidatura - Impugnação -

Prefeito Municipal- Inelegibilidade - Omissão "

(TSE) (vol. 7) .

• Nomeação de servidor para integrar comissão

permanente de avaliação de bens móveis e imóveis

da Urbe - Inexistência de comunicação ao funcio

nário - Ausência de capacidade técnica do nomeado

para o ofício - Imposição de multa pelo Conselho

Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) por

"exercício ilegal da profissão" - Ação de indenização

interposta pelo agente público contra o Município

- Prescrição no tocante aos danos morais - Carac

terização dos danos materiais (TJPR) (vol. 8) .....

• Ver "Improbidade administrativa - Prefeito Mu-

nicipal- Indisponibilidade dos ativos financeiros "

(TRF18R) (vol. 10) ..

• Ver "Improbidade administrativa - Caracteriza

ção - Prefeita Municipal- Nomeação de estrangei-

ro " (TJRS) (vol. 11) . 746

423

475

547

699

PRESCRIÇÃO - Ver "Gratificação de insalubrida

de - Servidora pública - Município - Professora

- Exercício de " (TJRS) (vol. 6) 400

PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - Ver "Conselho

tutelar - Eleição - Cláusula editalícia que elenca

como requisito para o registro..." (TJES) (vol. 9).. 617

-
PROCESSO ADMINISTRATIVO

• Ver "Servidor público médico - Demissão - Pro-

cesso administrativo - Comissão processante "

(TJRN) (vol. 3) 212

• Ver "Ação de indenização - Danos morais - Ca

racterização - Professora - Rede municipal de

ensino " (TJMS) (vol. 4) 258

• Ver "Servidora pública - Guarda municipal - Es-

tágio probatório - Licença médica - Funcionária "

(TJSP) (vol. 6) 414

PROCON - Ver "Empresa pública federal - Insti

tuição financeira - Descumprimento de lei muni-

cipal que limita " (TRF58R) (vol. 11) 759

PROFESSOR

• Ver "Ação de indenização - Danos morais - Ca

racterização - Professora - Rede municipal de

ensino " (TJMS) (vol. 4) 258

• Ver "Gratificação de insalubridade - Servidora

pública - Município - Professora - Exercício de "

(TJRS) (vol. 6) ..

• Educação física - Concurso público - Rede públi

ca de ensino - Município - Edital - Exigência de

registro no Conselho de fiscalização profissional

- Inadmissibilidade - Exercício da atividade de

magistério - Ingerência do órgão de classe nas ativi

dades escolares e acadêmicas (TRF48R) (vol. 10) ....

400

703

PROGRAMADE SAÚDE DA FAMÍLIA- Ver "Con

selho Regional de Farmácia - Município - Unida-

des do programa de saúde da família " (TRF38R)

(vol. 4) . 282

PROGRESSIVIDADE - Ver "Imposto sobre a Pro

priedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) - Legis

lação municipal que prevê..." (TJSP) (vol. 11) ..... 755

PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER

PÚBLICO - Ver "Improbidade administrativa 

Caracterização - Prefeito, Secretário de Finanças

e Diretor " (TJSC) (vol. 6) . 404

PROJETO DE LEI - Ver "Improbidade admi

nistrativa - Caracterização - Prefeito Municipal-

Autorização verbal para a incorporação " (TJMG)

(vol. 3) 191

PROPAGANDA ELEITORAL - Alegada veicula

ção, no horário eleitoral gratuito, de inserções sem

indicação do nome do candidato a Vice-Prefeito

- Mídia acostada à inicial em baixa resolução não

reproduzindo o conteúdo audiovisual televisionado

- Não comprovação da irregularidade - Extinção

da ação sem resolução de mérito - Falta de inte

resse de agir - Aplicação de multa por litigância de

má-fé - Manutenção da decisão recorrida (TREMS)

(vol. 6) 423

PROPORCIONALIDADE

• Ver "Ação de indenização - Danos morais - Ca

racterização - Professora - Rede municipal de

ensino " (TJMS) (vol. 4) 258

• Ver "Empresa pública federal- Instituição finan-

ceira - Descumprimento de lei municipal que li-

mita " (TRF58R) (vol. 11) 759

RAÇA PIT BULL, Extinção da - Ver "Poder de

polícia - Lei municipal - Obrigatoriedade da

castração de todos os cães da raçapit bull "(TJSP)

(vol. 2) 131
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RAZOABILIDADE

• Ver "Ação de indenização - Danos morais - Ca

racterização - Professora - Rede municipal de

ensino " (TJMS) (voI. 4) 258

• Ver "Improbidade administrativa - Imóvel per-

tencente a deputado estadual-Venda simulada "

(TJSC) (voI. 5) 332

• Ver "Saúde - Lei municipal - Texto que esta-

belece o prazo máximo de vinte dias úteis para

realização " (TJSC) (voI. 9) 631

• Ver "Improbidade administrativa - Prefeito Mu

nicipal- Indisponibilidade dos ativos financeiros..."

(TRF1RR) {voI. 10)..................................................... 699

• Ver "Empresa pública federal- Instituição finan-

ceira - Descumprimento de lei municipal que li-

mita " (TRF5RR) (voI. 11) 759

RECUOS, Desrespeito a - Ver "Poder de polícia 

Município - Nunciação de obra nova cumulada com

pedido de demolição " (TJSC) (vol. 3) 214

RECURSO ADMINISTRATIVO - Ver "Multa de

trânsito - Interposição de recurso administrativo

- Inobservância, pela Administração Pública "

(TJPR) (voI. 1) 52

REDE FERROVIÁRIA, Antigo leito de - Ver

"Improbidade administrativa - Caracterização

- Prefeito Municipal - Autorização verbal para a

incorporação..." (TJMG) {voI. 3)........................... 191

REDE PÚBLICA DE ENSINO

• Ver "Ação de indenização - Danos morais - Ca

racterização - Professora - Rede municipal de

ensino " (TJMS) (voI. 4) 258

• Ver "Professor - Educação física - Concurso

público - Rede pública de ensino - Município 

EditaL" (TRF4RR) (vol. 10)..................................... 703

REGISTRO DE CANDIDATURA

• Impugnação de - Ver "Prefeito Municipal - Re

gistro de candidatura - Impugnação - Alegada

ocorrência de causa " (TSE) (vol. 5) 317

• Impugnação - Prefeito Municipal - Inelegi

bilidade - Omissão no dever de prestar contas

- Instauração de TCE - Rejeição das contas pelo

TCU - Irregularidades insanáveis - Ato doloso de

improbidade administrativa caracterizado (TSE)

(vol. 7) 475

• Ver "Doação eleitoral - Valor doado acima do

limite legal - Sentença transitada em julgado "

(TSE) (voI. 12) 785

REJEIÇÃO DE CONTAS - Ver "Prefeito Municipal

- Registro de candidatura - Impugnação -Alegada

ocorrência de causa " (TSE) (vol. 5) 317

RENÚNCIA, Termo de - Ver "Agente político - Re

núncia parcial ao subsídio - Possibilidade - Des-

conto perpetrado em período..." (TJMG) {vol. 10)... 690

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - Ver

"Parcelamento irregular do solo - Condenação

dos loteadores à regularização - Parcelamento "

(TJSP) (vol. 8) 553

RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO

• Ver "Improbidade administrativa - Caracteriza-

ção - Prefeito, Secretário de Finanças e Diretor "

(TJSC) (voI. 6) 404

• Ver "Improbidade administrativa - Caracteriza-

ção - Prefeita Municipal- Nomeação de estrangei-

ro " (TJRS) (voI. 11) 746

REVERSIBILIDADE DO DANO - Ver "Tomba

mento - Ação ajuizada por dano ao patrimônio

cultural - Iluminação do bem - Município "

(TRF5RR) (vol. 7) 500

"RODízIO" DE VEíCULOS - Programa de restri

ção de veículos automotores no Município - Carros

utilizados para transporte e distribuição de me

dicamentos - Exceção não prevista na legislação

local- Interpretação integrativa com a Lei Federal

n° 7.783/1989, precisamente seu art. 10, inc. 111

Competência concorrente - Suspensão da cobrança

das multas aplicadas e vedação à cobrança de

novas sanções pecuniárias - Caracterização do

fumus bani juris e do periculum in mora - Tutela

antecipada concedida (TJSP) (voI. 7) 498

"RONDA" - Ver "Servidor público - Vigilante de

escola municipal - Atribuição de faltas funcionais

- Inadmissibilidade..." (TJRS) {voI. 5).................. 329

SANÇÃO PENAL - Ver "Saúde - Lei municipal 

Texto que estabelece o prazo máximo de vinte dias

úteis para realização " (TJSC) (vol. 9) 631
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SAÚDE

o Medicamentos e insumos vencidos e/ou avariados

encontrados em secretaria municipal- Celebração

de contrato com universidade federal para acon

dicionamento dos fármacos - Ação civil pública

- Determinação para construção de central de

armazenamento das drogas -Alegada onerosidade

da avença - Efetividade e eficiência na prestação do

serviço - Não cabimento da interferência do Judi

ciário nas questões de oportunidade e conveniência

da Administração - Pretensa condenação da urbe

no pagamento de indenização a título de danos difu

sos e coletivos - Inadmissibilidade - Reposição dos

remédios necessários - Cobrança dos gestores pú

blicos por meio de ação própria (TJRN) (vaI. 6) ...

o Pública - Busca e apreensão de animal- Autori

zação para eutanásia - Cão portador de leishma

niose visceral - Doença infecciosa e parasitária

- Inexistência de tratamento - Sacrifício do irra

cional que se impõe, ressalvada a utilização de meio

cruel (TJGO) (vaI. 7) .

o Lei municipal - Texto que estabelece o prazo

máximo de vinte dias úteis para realização de con

sultas e exames médicos a pacientes com até doze

anos incompletos - Previsão de aplicação de sanção

penal em caso de descumprimento - Diploma legal

de iniciativa parlamentar - Inconstitucionalidade

- Interferência direta e indiscriminada em entida

de integrante da Administração local - Afronta à

razoabilidade - Competência privativa da União

para legislar sobre Direito Penal (TJSC) (vaI. 9) .

�

SECRETARIA MUNICIPAL - Ver "Saúde - Me

dicamentos e insumos vencidos e/ou avariados

encontrados em secretaria municipaL." (TJRN)

(vaI. 6) .

SECRETÁRIO MUNICIPAL

o Ver "Improbidade administrativa - Caracteriza-

ção - Prefeito, Secretário de Finanças e Diretor "

(TJSC) (vaI. 6) ..

o Ver "Improbidade administrativa - Caracteriza

ção - Prefeita Municipal- Nomeação de estrangei-

ro " (TJRS) (vaI. 11) .

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO

o Ver "Agente político - Renúncia parcial ao sub

sídio - Possibilidade - Desconto perpetrado em

período " (TJMG) (vaI. 10) .

o Ver "Doação eleitoral - Valor doado acima do

limite legal - Sentença transitada em julgado "

(TSE) (vaI. 12) ..

393

490

631

393

404

746

690

785

SERVIÇO PÚBLICO

o Essencial - Ver "Concessionária de serviço pú

blico - Corte no fornecimento de energia elétrica

- Escola pública " (TJRN) (vaI. 1) .

o Prejuízo à eficiência do - Ver "Cumulação

de cargos públicos - Técnico de enfermagem -

Jornada extenuante - Possibilidade " (TJSC)

(vaI. 1) .

55

58

SERVIDOR(A) PúBLICO(A)

o Exercício de cargo público na área do Magistério

perante o Município e o Estado-membro - Geni

tora de criança portadora de paralisia cerebral

e de outras patologias incuráveis - Redução da

jornada de trabalho - Possibilidade - Interpre

tação sistemática da legislação estatutária 

Dignidade da pessoa humana - Preexistência à

proclamação constitucional (TJMS) (vaI. 1) ..........

o Contratação irregular - Servente de asfalto e

vigia de cascalheira - Município - Vínculo ha

bitual e com subordinação do obreiro - Efetiva

prestação de serviços - Pagamento do saldo de

salário, férias, terço de férias, décimo terceiro e

FGTS (TJMT) (vaI. 2) .

o Médico - Demissão - Processo administrativo 

Comissão processante - Participação de ocupante

de cargo comissionado - Afronta à legislação

municipal - Previsão da composição do Colegiado

somente por servidores efetivos - Quebra do devido

processo legal (TJRN) (vaI. 3) .

o Em disponibilidade - Ver "Ação de indenização 

Danos morais - Caracterização - Professora - Rede

municipal de ensino " (TJMS) (vaI. 4) .

o Vigilante de escola municipal - Atribuição

de faltas funcionais - Inadmissibilidade - Im

posição de abono - Controle da frequência por

meio de equipe volante de fiscalização - "Ronda"

- Precariedade e fragilidade do procedimento 

Presunção de veracidade do ato administrativo

afastada (TJRS) (vaI. 5) .

o Ver "Gratificação de insalubridade - Servidora

pública - Município - Professora - Exercício de "

(TJRS) (vaI. 6) ..

o Guarda municipal - Estágio probatório - Licença

médica - Funcionária portadora de transtorno afetivo

bipolar - Instauração de processo administrativo com

vista à exoneração - Nulidade - Patologia psiquiá

trica, in casu, com prognóstico negativo - Concessão

de aposentadoria por invalidez (TJSP) (vaI. 6) ........

o Licença - Ver "Lei municipal- Iniciativa do Chefe

do Executivo - Direito de servidores à licença para

desempenho " (TJRS) (vaI. 9) ..

45

128

212

258

329

400

414

625

.J
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• Ver "Exoneração - Servidora pública - Erro de

pontuação em concurso público -Afronta a princí-

pios " (TJRS) (voI. 12) 793

SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - Ver "Lei

estadual- Trânsito - Dispositivo da Lei Orgânica

Municipal - Previsão de penalidades " (TJPR)

(voI. 3) 204

SUBORDINAÇÃO - Ver "Servidor público - Con

tratação irregular - Servente de asfalto e vigia de

cascalheira - Município " (TJMT) (voI. 2) 128

SUBSÍDIO, Renúncia parcial ao - Ver "Agente

político - Renúncia parcial ao subsídio - Possibili-

dade - Desconto perpetrado em período " (TJMG)

(voI. 10) 690

TARIFA - Ver "Lei municipal- Diploma legal que

dispõe sobre a dispensa da utilização das catracas

de ônibus..." (TJMG) (voI. 11)............................... 743

TAXA - Ver "Política de incentivo ao desenvolvi

mento social e econômico - Lei municipal- Incen-

tivo " (TJSC) (voI. 10) 693

TERRENO PÚBLICO - Ver "Improbidade admi

nistrativa - Caracterização - Prefeito Municipal-

Autorização verbal para a incorporação " (TJMG)

(voI. 3) 191

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL (TCE) - Ver

"Registro de candidatura - Impugnação - Prefeito

Municipal - Inelegibilidade - Omissão " (TSE)

(voI. 7) . 475

TOMBAMENTO - Ação ajuizada por dano ao

patrimônio cultural- Iluminação do bem - Muni-

cípio - Uso inadequado de fiação e localização dos

componentes do sistema - Distorções nos aspectos

formais e de cores da edificação - Inexistência de

autorização do Iphan - Reversibilidade do dano 

Recuperação do imóvel de acordo com as diretrizes

técnicas da autarquia federal (TRF58R) (voI. 7).... 500

TRÂNSITO - Ver "Lei estadual - Trânsito 

Dispositivo da Lei Orgânica Municipal- Previsão

de penalidades " (TJPR) (voI. 3) 204

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO

• Portador de necessidades especiais - Beneficiá

rio do "Programa Bolsa Transporte" - Decreto

municipal - Limitação diária e mensal de pas

sagens - Alegada necessidade do uso sem limite

de viagens - Ausência de direito líquido e certo

- Legalidade do regulamento - Discricionariedade

administrativa (TJSP) (voI. 5) 350

• Ver "Lei municipal - Diploma legal que dispõe

sobre a dispensa da utilização das catracas de

ônibus " (TJMG) (voI. 11) 743

TRIBUNAL DE CONTAS

• Ver "Prefeito Municipal- Registro de candidatu-

ra - Impugnação - Alegada ocorrência de causa "

(TSE) (voI. 5) 317 fi!' .
• Ver "Registro de candidatura - Impugnação -

Prefeito Municipal- Inelegibilidade - Omissão "

(TSE) (voI. 7) 475

TUTELA ANTECIPADA- Ver "'Rodízio' de veículos

- Programa de restrição de veículos automotores no

Município - Carros utilizados..." (TJSP) (voI. 7)... 498

UNIVERSIDADE FEDERAL - Ver "Saúde - Medi

camentos e insumos vencidos e/ou avariados encon-

trados em secretaria municipaL" (TJRN) (voI. 6) 393

UTILIDADE PÚBLICA, Falsa decretação de - Ver

"Improbidade administrativa - Imóvel pertencente

a deputado estadual- Venda simulada " (TJSC)

(voI. 5) 332

VENDA SIMULADA - Ver "Improbidade adminis

trativa - Imóvel pertencente a deputado estadual

- Venda simulada " (TJSC) (voI. 5) .. 332

VENDEDORAMBULANTE - Ver "Poder de polícia

- Município -Ato administrativo - Negativa de auto

rização para comercialização..." (TJGO) (vol. 2).. 121

VEREADOR

• Presidente da Câmara Municipal - Apedido

publicado na capa de jornal de circulação regional

- Conteúdo ofensivo à honra pessoal e profissional

do parlamentar - Manifesto assinado por partidos

políticos - Dano moral in re ipsa - Quantificação do

valor indenizatório (TJRS) (voI. 7) 493

• Ver "Doação eleitoral - Valor doado acima do

limite legal - Sentença transitada em julgado..."

(TSE) (voI. 12) �........... 785
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CONTRATO ADMINISTRATIVO - Fornecimento

de gêneros alimentícios destinados à merenda

escolar - Fundo Nacional de Desenvolvimento da

Educação (FNDE) - Repasse de recursos públicos

- Município - Programa Nacional de Alimentação

Escolar (PNAE) - Irregularidades - Aplicação de

multa aos gestores - Pedido de reexame - Não

caracterização de critério de precificação antie

conómico - Não ocorrência de prejuízo ao Erário,

apesar da prorrogação da avença com equívoca

aplicação do art. 57, inc. II, da Lei nO 8.666/1993 -

Sanções pecuniárias afastadas (voI. 6) .

�

CONVÊNIO

• Município-Aquisição de Unidade Móvel de Saúde

(UMS) - Irregularidades - "Operação Sanguessu

ga" - Constatação de fraudes em licitações e super

faturamento na compra de ambulâncias - Aplica

ção de multa ao então Prefeito Municipal (voI. 5)

• Celebração entre o Município e o Fundo Nacio

nal de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

- Prefeito - Alienação de micro-ónibus adquirido

com recursos de ajuste - Vedação por cláusula

convenial, salvo prévia autorização do conceden

te - Contas irregulares - Condenação em débito

- Aplicação de multa - Assessora jurídica - Emis

são de parecer corroborando a venda do veículo

- Desconhecimento acerca da origem federal dos

recursos que custearam a aquisição do automóvel

- Razões de justificativa acolhidas (voI. 9) .

• Construção de açude público pelo Município 

Não aprovação da prestação de contas do ajuste

- Condenação solidária do Prefeito e da sociedade

contratada para a execução das obras - Recurso

de reconsideração - Acolhimento parcial - Com

provação de que a obra foi realizada em imóvel

gravado com o instituto da servidão administra

tiva - Ausência de licença ambiental, consecução

371

303

598
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parcial do objeto convenial e outras irregularidades

- Redução do valor da condenação em débito e da

multa aplicada (voI. 10) 662

MULTA - Irregularidades em procedimentos

licitatórios - Ex-Prefeito Municipal, Presidente e

Secretário da Comissão de Licitação - Pedido de

reexame - Exclusão da sanção pecuniária - Ex

tensão dos efeitos a membro do órgão Colegiado

- Manutenção da penalidade aplicada ao Alcaide

sucessor (voI. 9) .

PROGRAMA DE SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE

INTERESSE SOCIAL - Município - Irregulari

dades na execução - Parlamentares, familiares

e pessoas com estreito laço de amizade com o

ex-Prefeito como beneficiários - Não preenchi

mento dos requisitos necessários para obtenção

do financiamento - Afronta aos princípios da

impessoalidade e da moralidade - Pedido de

reexame - Redução do valor da multa aplicada

ao responsável (voI. 3) .

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

(PDDE) - Programa Nacional de Apoio ao Trans

porte do Escolar (Pnate) - Recursos repassados

pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu

cação (FNDE) - Prefeito Municipal- Omissão no

dever de prestar contas - Alegada destruição e

furto de documentos na sede do Poder Executivo

- Não comprovação - Caracterização de outras

irregularidades - Imputação em débito - Aplicação

de multa (voI. 8) .

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - Municí

pio - Cobranças a maior e superfaturamento nos

procedimentos realizados - Recurso de revisão

- Ex-gestores -Mastamento do débito pela consta

tação de benefício do ente federado - Manutenção,

entretanto, da irregularidade das contas e da multa

aplicada (voI. 7) .

589

160

535

462


