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Um novo ciclo eleitoral se desenrola à frente de nossos
olhos e as novas eleições municipais anunciam a chegada
de novos Prefeitos e Vereadores Municipais Brasil afora.
É, certamente, uma época inspiradora e que renova nossas
energias após um ano com obstáculos atípicos.
Com o objetivo de apresentar o papel do Vereador, agente
político do Poder Legislativo, é que elaboramos esta Cartilha
adotando linguagem simples e objetiva, com ênfase nos
questionamentos mais frequentes.
Nunca é demais lembrar que a palavra “verear” significa
(desde a origem) “cuidar da cidade” e a Câmara Municipal
é o espaço de representação política mais fértil ao cidadão
em nossa atual democracia.
Nela, na Câmara municipal, o cidadão pode entrar a qualquer
instante e, sem grandes dificuldades, ter contato com seu
representante: o Vereador.
Esta proximidade possibilita o estreitamento dos laços
entre o Parlamentar e a sociedade, e assim, melhor e mais
eficiente será a resolução dos problemas do seu dia a dia.
Importante – assim – que todos tenhamos em boa conta a
nobre missão de “verear” (cuidar da cidade).

Professor
Jair Eduardo Santana
set. de 2020

OS TRÊS PODERES
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O Brasil é organizado em três poderes, que são independentes
e tem responsabilidades diferentes:
• Poder Legislativo;
• Poder Executivo;
• Poder Judiciário.

Em linhas gerais, poderíamos dizer que:
• Legislativo faz as leis;
• Executivo administra de acordo com as leis;
• Judiciário fiscaliza a aplicação das Leis, julgando os que
as desrespeitam.
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No Município, o Poder Legislativo é exercido
pelos Vereadores e o Poder Executivo é exercido
pelo Prefeito e pelo Vice-Prefeito.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 30,
estabelece como competência dos Municípios:
• Legislar sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual.
A Câmara Municipal, também chamada de Câmara
de Vereadores, é a casa do Poder Legislativo.
Os Vereadores são os agentes responsáveis por
realizar as atividades legislativas. São eleitos
pelo voto direto e secreto para um mandato de
4 anos. A duração do mandato recebe o nome
de Legislatura (que se inicia em 1º de janeiro
do ano seguinte ao da eleição municipal).
O nome “Vereador” vem do grego “verea” e
significa a pessoa que anda pela cidade com
a incumbência de orientar os caminhos pelo
bem-estar dos cidadãos do seu município.
A Câmara Municipal se organiza segundo o
Regimento Interno, que dita normas para o seu
funcionamento. Este é essencial, imprescindível
ao seu funcionamento. É, portanto, a lei interna
definidora das atribuições dos órgãos da
Câmara, do processo legislativo e da tramitação
dos documentos sujeitos à apreciação da Casa.
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PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL
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A Câmara de Vereadores ou Câmara Municipal é a sede do Poder
Legislativo Municipal. Dentro do Município, além desse poder, também
existe o Poder Executivo, cujo chefe é o Prefeito Municipal.
Não existe hierarquia ou subordinação entre os Vereadores e o Prefeito
Municipal. Os Poderes Legislativo e Executivo são independentes e
autônomos. Devem se articular tendo em mente sempre o interesse
público.
As principais atribuições do Vereador incluem, mas não se restringem, às
seguintes atividades:

• Representar os interesses da população;
• Elaborar e aprovar leis ou normas legais,
garantindo o desenvolvimento da coletividade;
• Estar aberto ao contato com a população;
• Participar das discussões sobre o orçamento;
• Fiscalizar as ações do Prefeito Municipal,
sobretudo a Prestação de Contas;
• Realizar audiências públicas com temas de
interesse da população;
• Fiscalizar a aplicação dos recursos públicos,
gerando impacto positivo para a população;
• Solicitar informações e documentos da
Prefeitura e Órgãos ligados a ela.
Na estrutura estabelecida pela Constituição Federal de 1988 consta que
cada Poder terá uma função precípua (ou típica), embora não exclusiva.
Nesse sentido, para o Poder Legislativo, as funções típicas são a
Legislativa e a Fiscalizadora. Adicionalmente, são exercidas as funções
atípicas: Administrativa e Judiciária.

8
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3.1

ATIVIDADE TÍPICA
3.1.1. Função Legislativa
Quando o Poder Legislativo desempenha a Função Legislativa, está
desempenhando a sua principal atividade. Ou seja, a elaboração de leis,
seja de iniciativa própria, do Poder Executivo ou dos cidadãos.
Essa atividade é uma das mais importantes, porque o Administrador
Público só é autorizado a fazer aquilo que está disposto em lei. Assim,
o processo legislativo requer atenção e cautela para garantir que as leis
aprovadas respeitem o devido processo legal e o rito estabelecido –
além de observar os princípios constitucionais.

Dentre as principais leis municipais, destacam- se:
• Lei Orgânica;
• Plano Diretor;
• Plano Plurianual;
• Lei de Diretrizes Orçamentárias;
• Lei Orçamentária Anual.

3.1.2. Função Fiscalizadora
Ao desempenhar a Função Fiscalizadora, o principal objetivo é garantir
o controle externo dos atos dos ordenadores de despesa (geralmente, os
Secretários Municipais) e do Prefeito Municipal.

No exercício desta função, os Vereadores podem:
• Requisitar a presença dos Secretários Municipais e
do Prefeito Municipal para prestarem informações; e
• Formar a Comissão Parlamentar de Inquérito,
quando necessário.

9
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3.2

ATIVIDADE ATÍPICA
3.2.1. Função Judiciária
A Função Judiciária desempenhada pelo Poder Legislativo Municipal
corresponde ao processo e julgamento do Prefeito Municipal em caso de
irregularidades, observando o disposto na Lei Orgânica Municipal.
Cabe aos Vereadores, após a emissão do parecer prévio do Tribunal de
Contas competente, julgar as contas do Poder Executivo, representado
pelo Prefeito Municipal.

3.2.2. Função Administrativa
A Função Administrativa, por sua vez, ao ser desempenhada pelo Poder
Legislativo Municipal equivale à atividade do Presidente da Câmara
Municipal ao exercer a atribuição de ordenador de despesas para
garantir o funcionamento dos serviços para a manutenção das atividades
legislativas e administrativas da Câmara Municipal.

10

CÂMARA MUNICIPAL
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4.1. Instalação
Instala-se a nova Câmara Municipal no dia 1º de Janeiro do ano seguinte
ao da eleição municipal.
É a data considerada como início da legislatura.

4.2. Sessões
As reuniões dos vereadores que integram a Câmara Municipal são
chamadas de “sessão”.
O termo “sessão”, então, pode ser empregado para definir dois tipos de
reunião: a “sessão legislativa” e a “sessão da Câmara”.
Sessão legislativa é o período anual de reunião.
Cada legislatura é composta de quatro sessões legislativas.
As sessões legislativas dividem-se em períodos legislativos, cujas datas
de início e de término são geralmente fixadas pela Lei Orgânica.

4.3. Convocação Extraordinária
A Câmara Municipal pode se reunir, extraordinariamente, durante o
recesso, fora o período normal, em caso de:
• Urgência; ou
• Interesse público relevante.
A convocação extraordinária será feita:
• Pelo Prefeito Municipal;
• Pelo Presidente da Câmara Municipal;
• A requerimento da maioria dos membros da
Câmara Municipal.

11
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4.4. ÓRGÃOS
Plenário:

• Todos os Vereadores;
• É o maior órgão da Câmara;
• Expressa o Poder Legislativo Municipal;
• É o Plenário que:
- Vota as proposições, projetos, requerimentos e
emendas;
- Autoriza empréstimos e convênios;
- Julga as contas do Prefeito.

Mesa Diretora:
• É eleita pelos Vereadores e dirige a Câmara;
• A Lei Orgânica do Município que define:
- O número de membros da Mesa e os cargos de
Presidente, Vice-Presidente e Secretário;
- Modalidade de voto para eleição (descoberto,
nominal, simbólico ou secreto);
- Quórum para eleição (maioria simples, maioria
absoluta ou de dois terços);
- Duração do mandato;
- Possibilidade de reeleição.

12
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Comissões:
• O Regimento Interno da Câmara estabelece as
comissões a serem instituídas, fixa sua composição,
regula a instalação e define as suas atribuições e
funcionamento.
• Tem comissões:
• Permanentes;

- Comissão de Constituição e Justiça;
- Comissão de Economia e de Finanças;
- Comissão de Agricultura;
- Comissão de Educação;
- Comissão de Desenvolvimento Humano e
Habitação; etc.
•Temporárias;

• Comissões de Estudo;
• Comissões de Inquérito;
• Comissões de Representação

Bancadas:
• Bancada é o conjunto de vereadores do mesmo
partido político com representação na Câmara.
• Cada bancada tem seu líder.

13
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O número de vereadores é proporcional
à população do Município. É fixado pela
Câmara Municipal, mas se houver engano o
Ministério Público pode requerer a correção
ou o próprio Juiz o fará.
Nº De
Vereadores

Nº de Habitantes

9

até 15 mil

11

15 mil até 30 mil

13

30 mil até 50 mil

15

50 mil até 80 mil

17

80 mil até 120 mil

19

120 mil até 160 mil

21

160 mil até 300 mil

23

300 mil até 450 mil

25

450 mil até 600 mil

27

600 mil até 750 mil

29

750 mil até 900 mil

31

900 mil até 1.050 milhão

33

1.050 mil até 1.200 milhão

35

1.200 milhão até 1.350 milhão

37

1.350 milhãos até 1.500 milhão

39

1.500 milhão até 1.800 milhão

41

1.800 milhão até 2.400 milhões

43

2.400 milhões até 3.000 milhões

45

3.000 milhões até 4.000 milhões

47

4.000 milhões até 5.000 milhões

49

5.000 milhões até 6.000 milhões

51

6.000milhões até 7.000 milhões

53

7.000milhões até 8.000 milhões

55

mais de 8 milhões
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Os Municípios são Unidades Federativas indissociáveis da
República Federativa brasileira, segundo as cláusulas pétreas
da Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. Por isso, são
dotados de autonomia política, legislativa, administrativa e
financeira. Possui, com efeito, competências constitucionais
que lhe são próprias e sua missão resulta em diversos
compromissos para com os seus cidadãos e cidadãs.
A transição municipal é tão complexa quanto a estrutura
básica da Administração Pública local e seu respectivo
funcionamento. Isso porque na medida em que aumentamos a
estrutura de funcionamento (secretárias, superintendências...),
aumentamos – igualmente – as interfaces de relacionamento.
Por isso o aumento da complexidade.

6.1
3.2

ELEIÇÃO
Para eleger-se, o candidato precisa ter votos suficientes.
A eleição é realizada pelo sistema proporcional que leva em conta o
número de votos de cada partido ou coligação.

1º Passo: Quociente Eleitoral
Número de Votos Válidos

Número de Lugares a Preencher
Votos Válidos = os votos dados a todos os
candidatos + os votos dados às legendas de todos
os partidos ou coligação.
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2º Passo: Quociente Partidário
Número de Votos Válidos

de Cada Partido/Coligação
Quociente Eleitoral

Votos Válidos de Cada Partido/Coligação = votos
dados aos candidatos de cada partido + votos das
legendas.

3º Passo: Distribuição de Assentos
Votos de Cada Partido

Número de Lugares que Obteve+1
Votos de Cada Partido = Candidatos + Legenda.

4º Passo: Distribuição de
Assentos (se necessário)
O passo anterior será repetido caso

ainda haja vaga a ser preenchida. Se
houver empate, se elege o candidato
mais idoso.
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6.2

PROCLAMAÇÃO
Cabe a Junta Eleitoral concluída a apuração e dirimidas as dúvidas,
fazer o cálculo e proclamar os Vereadores eleitos.

6.3

DIPLOMAÇÃO
Os candidatos eleitos recebem um Diploma da Junta Eleitoral.

6.4

TÉRMINO DOS MANDATOS
Os mandatos do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores se
encerram no dia da Posse dos eleitos (1º de Janeiro do ano seguinte
ao da eleição).

6.5

POSSE DOS ELEITOS
O Vereador tem prazo para tomar Posse, assim como o suplente
convocado, sob pena de perda do Mandato, declarada pelo Presidente
da Câmara.
A Posse dos candidatos eleitos acontece no dia 1º de Janeiro
do ano seguinte ao da eleição, na mesma data em que se
encerram os mandatos da legislatura anterior.
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OCUPAR O CARGO DE VEREADOR
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Para preservar a autonomia e a independência entre os Poderes,
são estabelecidos impedimentos e incompatibilidades ao
exercício do mandato de Vereador Municipal. Em outras
palavras, trata de vedações ao exercício de determinadas
práticas e atos (administrativos e jurídicos).
É de lembrar que as questões relativas a impedimentos ou
incompatibilidades, bem como as concernentes à posse e
exercício de mandato, deverão ser solucionadas pela própria
Câmara Municipal, segundo previsão na Lei Orgânica, e só
serão revistas pela Justiça Comum (e não pela Eleitoral),
provocada por quem de direito.

Os Vereadores, desde a expedição
do diploma, não poderão:
• Firmar ou manter contrato com Pessoa
Jurídica de Direito Público, autarquia,

empresa pública, sociedade de economia
mista ou empresa concessionária de

serviço público, salvo quando o contrato
obedecer a cláusulas uniformes;

• Aceitar ou exercer cargo, função ou

emprego remunerado, inclusive os de
que sejam demissíveis ad nutum, nas

entidades constantes do tópico anterior.

18
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Os Vereadores, desde a posse do diploma,
não poderão:
• Ser proprietários, controladores ou diretores de

empresa que goze de favor decorrente de contrato
com pessoa jurídica de direito público ou nela
exercer função remunerada;

• Ocupar cargo ou função de que sejam

demissíveis ad nutum, em Pessoa Jurídica de Direito
Público, autarquia, empresa pública, sociedade

de economia mista ou empresa concessionária de
serviço público;

• Patrocinar causa em que seja interessada em
Pessoa Jurídica de Direito Público, autarquia,

empresa pública, sociedade de economia mista ou
empresa concessionária de serviço público

• Ser titular de mais de um cargo ou mandato
público eletivo.

O servidor público, investido no mandato de Vereador, se
houver compatibilidade de horário, acumulará as vantagens
do seu cargo, emprego ou função com a remuneração do
mandato; se não houver compatibilidade de horário, optará
por uma das remunerações.

19

INVIOLABILIDADE DO VEREADOR
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Os Vereadores são invioláveis no exercício da
Vereança, por suas opiniões, palavras e votos, na
circunscrição do Município (art. 29, VIII, CF).
As Leis Orgânicas não podem legislar sobre o
assunto por se tratar de garantia política e privilégio
processual, ou sejam matérias de competência
privativa da União (art. 22, I, CF). A única prerrogativa
que os Vereadores têm em processo penal é a prisão
especial (art. 295, II, CPP, com a redação modificada
pela Lei Federal no 3.181/57), sendo válida até o
trânsito em julgado.

20
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DIREITOS DO VEREADOR

O Vereador tem direito de:

9

• Apresentar propostas de emenda à Lei
Orgânica do Município;

• Apresentar Projetos de Lei Ordinária e

de Lei Complementar, Projetos de Decreto
Legislativo, Projetos de Resolução;

• Fazer requerimentos, escritos ou verbais;
• Sugerir indicações;
• Interpor recursos;
• Emitir pareceres, escritos ou verbais;
• Oferecer emendas;

21
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• Usar da palavra, no Plenário:
- Para falar sobre assunto de sua livre escolha;
- Para discutir qualquer proposição;
- Para encaminhamento de votação das proposições;
- Para suscitar questões de ordem;
- Para contraditar questão de ordem (para dirimir dúvida
sobre o Regimento Interno);
- Para apartear;
- Para relatar proposições;
- Para formular requerimentos verbais;
- Para reclamação (contra descumprimento do
Regimento Interno);

- Votar e ser votado para a eleição da Mesa e para

escolha da direção das comissões de que participa;
-

Julgar as contas do Prefeito;
- Julgar o Prefeito e Vereador em determinadas
infrações;

- Fiscalizar os atos de Prefeito, formulando as
críticas construtivas e esclarecedoras;
- Investir em cargos, sem perda do

mandato, como de secretário, por exemplo;
- Tem ainda direito à licença para tratamento

de saúde e para tratar de interesse particular.

DEVERES DO VEREADOR
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O Vereador tem o dever da:
• Assiduidade: comparecer às sessões do
Plenário e das Comissões;
• Cortesia: tratar com urbanidade os colegas;
• Dedicação ao trabalho legislativo: dele
participando no Plenário e nas Comissões;
• Atenção aos eleitores: tanto nos pleitos
coletivos como nos pleitos individuais;
• Probidade política e administrativa: imune
dos desvios do mandato, ou seja, ter conduta
retilínea;
• Lutar pela construção e funcionamento
de escolas, construção e funcionamento de
hospitais e postos de saúde, abertura de
estradas, pavimentação de vias públicas
urbanas, perfuração e funcionamento de
poços tubulares, abastecimento de água,
instalação de energia elétrica;
• Cobrar do Prefeito Municipal a divulgação,
até o último dia do mês seguinte ao da
arrecadação, dos valores dos impostos,
taxas e contribuição de melhoria recebidos,
bem como todos os outros recursos passados
ao Município.

23
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REMUNERAÇÃO DO VEREADOR
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A Constituição Federal define que a Câmara Municipal é
competente para fixar a remuneração dos Vereadores.
Esta fixação deverá ser realizada na legislatura
anterior, por meio de lei (art. 29 e 29-A, CF/88). A
exigência de que a remuneração seja fixada de uma
legislatura para a outra tem por finalidade evitar que
os Vereadores beneficiem a si próprios, o que violaria
a impessoalidade que devem guardar no exercício de
suas funções.
SUBSIDIO

Nº de Habitantes

20% do subisídio
dos Deputados Estaduais

até 10 mil

30% do subisídio
dos Deputados Estaduais

até 50 mil

40% do subisídio
dos Deputados Estaduais

até 100 mil

50% do subisídio
dos Deputados Estaduais

até 300 mil

60% do subisídio
dos Deputados Estaduais

até 500 mil

75% do subisídio
dos Deputados Estaduais

mais de 500 mil

CONVOCAÇÃO DO SUPLENTE
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Se o Vereador muda de partido e se afasta do mandato,
é convocado o suplente do partido no qual ambos se
elegeram, e não o suplente do novo partido do vereador.
O suplente não exerce o cargo de vereador substituído
na Mesa ou na direção de Comissão.

25

PERDA DE MANDATO
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A perda do mandato será decidida pela Câmara
de Vereadores, através de voto secreto e maioria
absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou
de partido político representado na Câmara Municipal,
sendo assegurada a ampla defesa, sempre que:
• Infringir quaisquer das proibições
estabelecidas nos incisos anteriores;
• Determinada conduta for declarada
incompatível com o decoro parlamentar;
• O Vereador perder ou tiver suspensos os
direitos políticos.
A perda do mandato será declarada pela
Mesa nas seguintes circunstâncias:
• O Vereador faltar à terça parte das
sessões ordinárias da Câmara Municipal,
salvo licença ou missão por esta autorizada;
• Quando a Justiça Eleitoral declarar,
segundo os casos previstos na Constituição.
Para que haja tanto a perda quanto a extinção do
mandato de Vereador, deve existir a sua previsão,
o seu processo de julgamento e o seu procedimento
estabelecidos na Lei Orgânica do Município. Da mesma
forma, os Regimentos Internos das Câmaras Municipais
deverão prever que a votação será aberta.
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A renúncia do vereador há de ser por escrito,
dirigida à Mesa, sob protocolo, tornando-se efetiva
depois de lida na primeira sessão extraordinária da
Câmara.
O Presidente da Câmara, em sessão, declara
a renúncia.

RENÚNCIA

14
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LEGISLATIVO E ORÇAMENTO
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O orçamento municipal demanda que o Poder Legislativo
combine suas funções legislativa, fiscalizadora e
administrativa.
Peças orçamentárias:
• Plano Plurianual;
• Lei de Diretrizes Orçamentárias;
• Lei Orçamentária Anual.

O orçamento do Poder Legislativo é elaborado com base
no somatório da receita tributária e das transferências
previstas no § 5º, do art. 153 e nos arts. 158 e 159
da Constituição Federal, efetivamente realizadas no
exercício anterior. Vale ressaltar que no momento
da elaboração, ainda não se sabe o valor definido
das receitas base de cálculo do Município. Então, as
alterações decorrentes do ajuste na estimativa das
receitas tributárias efetivamente arrecadadas tem
como fonte de recurso a anulação de despesa do
Poder Executivo, garantido o equilíbrio de receitas e
despesas.
É frequente que, ao longo do exercício, o Poder
Legislativo não execute todo o orçamento. Então, como
regra geral, em caso de haver montante não utilizado,
este deverá ser devolvido ao Poder Executivo.
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IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES
NA EXECUÇÃO DE DESPESAS
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Em alguns procedimentos de fiscalização, são
identificadas despesas que não aparentam estar
relacionadas à finalidade pública. Nesse sentido,
despesas que exigem cautela:
• Diárias ou Ressarcimento
de Despesas: valores pagos ao
servidor público ou agente político
por dia (ou fração de dia) de
afastamento da sede do serviço,
em caráter eventual e transitório.
A finalidade é indenizar pelas
despesas extraordinárias com
hospedagem, alimentação e
locomoção urbana.
• Anuidades de Conselhos
Profissionais: é muito comum
a realização de despesas com
anuidades dos Conselhos
Profissionais (principalmente
do Conselho Regional de
Contabilidade e Ordem dos
Advogados do Brasil). Esse tipo
de despesa não encontra respaldo
legal, porque, em tese, no momento
do Concurso Público o edital
já prevê a obrigatoriedade de
apresentação do comprovante de
inscrição no respectivo Conselho.
Cabe ao servidor, manter a regular
inscrição no Conselho – já que se
trata de um pré-requisito para o
cargo.

CARGOS EM COMISSÃO

Transição Municipal • Um guia para o Poder Legislativo

17

Os cargos em comissão devem estar previstos em lei e
destinados exclusivamente às funções de chefia, direção
ou assessoramento (art. 37, V CF/88).
É vedado o nepotismo.
O cargo em comissão exige dedicação integral, sendo,
portanto, vedado o pagamento de hora-extra. Também não
deve ser pago ao servidor, ocupante de cargo em comissão,
vantagens inerentes à carreira dos servidores efetivos.
Não é permitido que o servidor acumule seu cargo/
emprego efetivo com uma função de chefia ou direção
no mesmo órgão. Vale frisar a diferença entre cargo e
função. O cargo em comissão possui um conjunto de
atribuições próprias previstas em lei (pode ser ocupado
por servidor efetivo, ou por pessoa que não seja). Enquanto
isso, a função gratificada é prevista em lei, em formato
de pagamento de vantagem a servidor
efetivo, pelo exercício de certa atividade.
Entretanto, é permitido
acumular o cargo/emprego
efetivo com função gratificada
pelo exercício de direção ou
chefia no órgão, respeitando-se o
teto remuneratório.
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ACUMULAÇÃO DE CARGOS
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Não é permitido acumular cargo ou emprego público,
exceto nas hipóteses do art. 37, XVI, da Constituição
Federal de 1988.
Vereador pode ocupar outro cargo/emprego público,
desde que haja compatibilidade de horários e não
exista conflito de interesses (art. 38, III, CF/88).
O servidor que, porventura, vier a ocupar cargo em
comissão ou político não acumulável, deverá se afastar
temporariamente do cargo/emprego efetivo e optar por
uma das remunerações.
Se o servidor for filiado ao Regime Próprio de
Previdência – RPPS, a contribuição previdenciária
incidirá sobre os valores do cargo efetivo e será
recolhida ao fundo do RPPS.
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DESPEDIDA / CONCLUSÃO
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Nosso objetivo sempre foi somar resultados e agregar valor
à experiência da Administração Pública.
Por isso, unimos esforços para produzir conteúdos acessíveis
capazes de renovar os horizontes e inspirar os Gestores
Públicos a investirem nas suas ferramentas de Governança.
A República precisa de todos nós vocacionados e orientados
ao cuidado da “coisa” pública.
Se você quer saber mais sobre a transição municipal, escaneie
o QR code abaixo e seja redirecionado para o nosso site.

Se você é um Vereador eleito: Parabéns! A festa da
democracia lhe concedeu a maior honraria, a de representar
os munícipes da sua cidade. Agora, é hora de arregaçar as
mangas e começar o seu trabalho tendo em mente sempre o
bem da sociedade.

Conte conosco.
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www.transicaomunicipal.com.br
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