
 

 

 

GENERALIDADES SOBRE SEUS OBJETIVOS 

 

Dentro do Estado Democrático de Direito, em que pese sua independência, os poderes Executi-

vo, Legislativo e Judiciário, são harmônicos. Este conceito está contido expressamente na Carta 

Constitucional, em seu artigo 2º, inexistindo assim subordinação entre os três poderes de Governo. 

O Poder Legislativo, exercido pelo sistema de representação, tem na figura do vereador a sua 

expressão máxima, pois, em síntese, a ele cabe transformar os anseios de seus munícipes em ações 

diretas, na forma de leis ou buscando junto do Executivo obras ou atos que beneficiem a sua comuni-

dade. 

No Brasil, a estrutura federativa admite 3 níveis de Governo – o Federal, o Estadual e o Munici-

pal, sendo que o sistema Legislativo usado é o cameral, variando o número de participantes em fun-

ção da quantidade de habitantes que o município possui. Seria uma visão curta demais, simplesmen-

te, dizer que a Casa Legislativa é o local onde são apreciadas as Leis Municipais, pois, decorre do 

processo legislativo, gama enorme de outras atividades que escapam ao melhor e mais conhecida. 

Anteriormente à Constituição de 1988, o Poder Legislativo tinha suas funções significativamente re-

duzidas, não podendo, inclusive, tratar de matéria financeira. Com o advento da Constituição Federal 

de 1988, o panorama mudou totalmente, dando-lhe nova configuração e importância, tendo em vista:  

 a queda de alguns impedimentos; 

 o restabelecimento do equilíbrio entre os poderes; 

 a mudança do panorama jurídico/político; 

 a capacidade de legislar sobre matérias tributárias, financeiras e orçamentárias (plano pluria-

nual, lei de diretrizes orçamentárias e orçamento). Depreende-se, que o sistema Legislativo sofreu 

profundas modificações, e que, decorridos mais de 6 anos, ainda não se tem completo conhecimento 

sobre estas mudanças. 

 



 

ATRIBUIÇÕES DA CÂMARA 

As atribuições da Câmara Municipal passam desde a representatividade dos anseios da popula-

ção até condição de fiscalizador do dinheiro público. Para melhor compreender estes atributos, preci-

sa-se conhecer as funções da Câmara. 

 

Função Legisladora 

Esta é a função que melhor traduz a instituição Câmara Municipal, pois tem como característica o 

estabelecimento da ordem jurídica na territorialidade municipal. Dentro desta função as atividades 

mais comuns são: 

 Legislar sobre tributos de sua competência; 

 Autorizar isenções e outros benefícios fiscais (moratória e remissão de dívida); 

 Votar o Orçamento Anual, LDO e Plano Plurianual; 

 Criação e extinção de cargos públicos; 

 Suplementação da Legislação Federal e Estadual, no que couber; 

 Votar e Alterar a Lei Orgânica do Município - LOM; 

 Fixar a Remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos próprios Vereadores para cada Le-

gislatura. 

Não confundir a função legisladora, como atividade, com competência para a iniciativa de proje-

tos de lei sobre determinadas matérias. 

 

Função Administrativa 

Esta função caracteriza-se principalmente quando: 

 Delibera sobre organização dos seus serviços administrativos; 

 Determina transferências, nomeações ou demissões no seu quadro funcional; 

 Toma medidas para superintender serviços ou atividades internas com vistas à melhoria do 

controle interno; 

 Ordena despesas e efetua pagamentos. 

 

Função Julgadora 



 

Caracteriza-se pelo juízo político adotado em relação aos seus pares, Prefeito e Vice-Prefeito. 

Normalmente exercida nos casos de cassação de mandato previstos nas Leis Orgânicas e Decreto-

Lei 201/67, e nos casos de julgamento das contas do Prefeito. 

Função Fiscalizadora 

Esta função abrange o controle político-administrativo sobre a conduta do Executivo, compreen-

dendo a fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial. Cabe ao Legislativo verificar a 

correta aplicação do dinheiro público, tarefa facilitada devido ao fluxo de informações que lhe acorrem 

no dia a dia do Município, e se caracteriza pela: 

 Verificação da aplicação dos recursos prevista na manutenção do ensino; 

 Criação de comissões para investigação de determinado fato; 

 Verificação quanto à execução orçamentária executada à LDO e ao Plano Plurianual; 

 Fiscalização quanto à correta aplicação e destinação do Patrimônio Municipal. 

Ressalte-se que, por fiscalização, deverá ser entendida a aplicação correta e legal do erário em 

conjunto com estrutura funcional adequada de controle do patrimônio. As funções julgadoras e fiscali-

zadoras são exercidas com o auxílio o Tribunal de Contas. Tal atribuição está disciplinada no pará-

grafo 1º do art. 31 da C.F. e art. 82, parágrafo 1º da Lei Federal n º 4.320/64, ou ainda, mediante ins-

talação de comissão de inquérito para apuração de fato certo, na forma estabelecida na Lei Orgânica 

do Município, ou no Regimento Interno da Câmara. Ao Tribunal de Contas compete o julgamento das 

contas das Sociedades de Economia Mista e Empresas Públicas, e a emissão de Parecer Prévio, 

para julgamento pelo Legislativo, sobre as contas do Executivo, Legislativo, Autarquias, Fundações e 

Fundos Especiais. 

Cabe ressaltar que o Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas somente poderá ser modifi-

cado por decisão da maioria qualificada dos membros da Câmara Municipal, nos termos do art. 31, 

parágrafo 2º CF. 

As contas do Município ficarão, durante 60 (sessenta) dias anualmente, nas Câmaras Municipais, 

à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá questionar-lhes a legi-

timidade, nos termos da lei (Art. 79, parágrafo 3º, da Constituição Estadual). Da apreciação das con-

tas pelo Tribunal, podem decorrer as seguintes situações em relação ao Parecer Prévio: 

 Pela aprovação; 

 Pela não aprovação. 

Qualquer das conclusões poderá ser modificada pelo Legislativo, por decisão de 2/3 (dois terços) 

de seus membros. (CF, art. 31, parágrafo 2º). Tal decisão, contudo, deve ser motivada. Poderá ocor-

rer que o Parecer Prévio tenha sido pela desaprovação das contas, e que tal situação tenha sido mo-



 

tivada por questões de ordem formal. Poderão estas contas ser aprovadas, sem a necessidade de 

outros procedimentos legais. Reside, neste fato, de forma inequívoca, certeza de que a função fiscali-

zadora está sendo plenamente exercitada pelo Legislativo, face aos elementos de convicção sobre o 

fato. 

Da desaprovação por apropriação indevida de dinheiro público, ou por outro tipo de irregularida-

de devidamente comprovada, deverão os autos ser encaminhados ao Ministério Público, para as me-

didas cabíveis, caso esta providências não tenha sido adotada pelo Tribunal de Contas. 

Convém lembrar que, uma vez encaminhados os autos ao Ministério Público, qualquer que seja a 

decisão do Legislativo, esta não terá a virtude de obstar a manifestação do Judiciário. 

Os efeitos e sanções decorrentes da intervenção do Ministério Público, somente terão lugar, a-

pós a decisão ter transitado em julgado. Portanto, a cessação dos direitos políticos e de outros impe-

dimentos só ocorrerá após sentença judicial irrecorrível. 

 

IMPEDIMENTOS E INCOMPATIBILIDADES 

Devido à dinâmica própria, durante as atividades normais do Legislativo e mesmo quando do seu 

recesso, há na Câmara Municipal a continuidade de atos e fatos que produzem efeitos de natureza 

jurídica, administrativa ou contábil, de modo a requerer cuidados especiais. 

Destarte, o controle interno, deve ser ponto de apoio e permanentemente considerado pelos ad-

ministradores, evitando desvios de legalidade ou imperícia administrativa. 

No exercício do mandato, e desde a diplomação, ao Edil são impostas incompatibilidades e im-

pedimentos para a prática de determinados atos ou para o exercício de certas funções. 

Inicialmente abordada pelo artigo 29, VII, a matéria encontra-se alinhada no artigo 54, ambos da 

Constituição Federal. O disciplinamento, nos termos a seguir, no que não conflitar com o disposto na 

Lei Orgânica do Município, é aplicável aos vereadores: 

Os Deputados e Senadores não poderão: 

I – desde a expedição do diploma: 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 da 

alínea anterior. 

II – desde a posse: 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, nas entidades a que se refere o inciso I, 

a; patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, a; ser 

titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

 

PROCESSO LEGISLATIVO 

TÉCNICA LEGISLATIVA 

A técnica legislativa objetiva a melhor forma de elaboração dos atos legislativos e de regulamen-

tação. A técnica legislativa é importante para o entendimento e interpretação de tais atos. 

Textos legais ou leis são aquelas espécies de atos abrangidos pelo processo legislativo. 

A nível municipal, o processo legislativo compreende basicamente: as emendas à Lei Orgânica, 

as leis complementares, as leis ordinárias, os decretos legislativos e as resoluções. 

Os atos de regulamentação são aqueles que, submetidos à determinação da lei, sem a ela se 

equiparar, são baixados por órgãos da administração pública, neles compreendidos: 

 os decretos, as portarias, as instruções normativas, as deliberações e os demais atos equiva-

lentes. 

A lei será estruturada nas seguintes partes básicas: 

 parte preliminar, compreendendo a epígrafe, a ementa, o preâmbulo, o enunciado do objeto e 

a indicação do âmbito de aplicação das disposições normativas; 

 parte normativa, compreendendo as definições legais, quando cabíveis, e o texto das normas 

legais; 

 parte complementar, compreendendo as disposições relativas à implementação das normas 

estabelecidas pela lei e a indicação de sua vigência; 

 parte acessória, compreendendo as disposições transitórias, quando cabíveis. 

A epígrafe, grafada em caracteres maiúsculos, propicia a identificação numérica singular ao ato 

legislativo, e é formada pelo título designativo à espécie, pelo número respectivo e pelo dia, mês e 

ano da promulgação, precedido de vírgula e da partícula “de”. 

Em caso de vetos rejeitados pelo Legislativo, publicar-se-á, introduzindo-se os dispositivos man-

tidos, a lei originária de projeto de lei parcialmente vetado, repetindo se o mesmo número da lei já 

publicada. 



 

Em caso de projeto de lei que tenha sido vetado totalmente pelo Prefeito e o veto tenha sido re-

jeitado pela Câmara, publicar-se-á a lei, que reproduza o texto do respectivo autógrafo, cumpridas as 

formalidades legais. 

A ementa explicitará, de modo conciso e sob forma de título, o objeto da lei. 

O preâmbulo deve indicar a instituição competente para a prática do ato. 

A lei não deve conter matéria estranha ao seu objeto, enunciando a respectiva ementa, ou a este 

não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão. 

O mesmo assunto não deve ser disciplinado por mais de uma lei, salvo quando a subsequente 

alterar ou complementar a lei considerada básica e a esta fizer remissão expressa. 

Dispositivo legal é cada desdobramento de um ato legislativo, estabelecendo uma condição ou 

regulando uma situação específica. É expresso por artigo, parágrafo, inciso, alínea ou item. 

A unidade básica de articulação na elaboração das leis é o artigo, caracterizado como frase ou 

oração com sentido completo ou completado através de seus desdobramentos. 

O artigo será indicado através da abreviatura “Art.”, seguida da numeração ordinal até o nono e 

cardinal a partir do artigo dez. 

O texto do artigo terá a inicial maiúscula e terminará por ponto, exceto se preceder desdobra-

mento em incisos, quando terminará por dois pontos. 

O artigo poderá ser desdobrado em: 

- parágrafos, quando for requerida a caracterização de condição enunciada no caput, o detalha-

mento de preceito legal, a extensão da aplicabilidade da norma ou a indicação de exceção à norma 

estabelecida; 

- incisos, quando forem requeridos a enumeração ou o desdobramento seriado; 

- incisos e parágrafos, quando presentes os dois tipos de necessidades enunciadas nos itens an-

teriores. 

Os parágrafos serão indicados pelo sinal gráfico (§) e numerados conforme o indicado para os 

artigos, ou pela expressão “Parágrafo único”, quando o artigo possuir apenas um parágrafo. 

O texto do parágrafo terá a sua inicial maiúscula e terminará por ponto, exceto se preceder des-

dobramento em incisos, quando terminará por dois pontos. 

Os incisos, cujo texto será iniciado por letra maiúscula, serão indicados por algarismos romanos 

seguidos de hífen e terminarão dois pontos, quando preceder subdivisão em alíneas, ou por ponto e 

vírgula na seriação, encerrando-se por ponto. 



 

O inciso poderá ser subdividido em alíneas, representadas por letras latinas minúsculas, em or-

dem alfabética, e separadas do texto por meio de um ponto. 

O texto das alíneas e dos itens será iniciado por letra minúscula e terminará por ponto e vírgula 

nas seriações, encerrando-se por ponto. 

Uma advertência retirada do livro “Manual do Vereador”, do constitucionalista José Afonso da Sil-

va, pela sua importância, queremos, agora, transcrever: 

“Nas hipóteses em que o texto do artigo vem desdobrado em incisos, alíneas e itens, os parágra-

fos virão sempre depois desses desdobramentos, ainda que se refiram a aspectos de incisos, alíneas 

ou itens. Não há parágrafo de inciso, ou de alínea, ou de item. O parágrafo é do artigo”. 

Os artigos das “Disposições Transitórias”, em leis que os inclua, terão a sua numeração indepen-

dente do restante do texto legal, observados os seguintes critérios: havendo apenas um artigo, escre-

ver-se-á “Artigo único”, ou contendo mais de um artigo, iniciar-se- á a partir do artigo primeiro. 

O texto legal poderá ser dividido em subseções, seções, capítulos, títulos, livros, parte geral e par-

te especial. O agrupamento de artigos constitui a Seção. De seções, o Capítulo. De capítulos, o Títu-

lo. De títulos, o Livro. De livros, a Parte Geral e a Parte Especial. 

A subseção constituirá o meio excepcional de subdivisão da seção que trate de assunto cuja 

complexidade a requeira em benefício da clareza. 

A numeração das subseções, das seções, dos capítulos e dos títulos será grafada em algarismos 

romanos. 

Os atos legislativos devem ser redigidos com clareza, precisão e ordem lógica. 

Para se obter a clareza, as palavras e expressões devem ser usadas em seu sentido comum, 

salvo se a norma versar sobre assunto técnico, quando será utilizada a nomenclatura própria do setor 

de atividade sobre o qual se está legislando. As frases deverão ser suscintas, sem prejuízo da idéia. 

As orações devem ser construídas, de preferência, na ordem direta. Deve-se observar a uniformidade 

do tempo verbal, tendo preferência o tempo presente ou o futuro simples do presente. A pontuação 

deverá ser usada judiciosamente. 

Para se obter a precisão, a exatidão da linguagem deve ser sempre utilizada, a fim de que haja 

perfeita compreensão da lei, e o seu conteúdo evidencie a vontade do legislador. A sinonímia deve 

ser evitada no texto legal, buscando exprimir a mesma ideia sempre com as mesmas palavras. Evitar-

se-á o emprego de expressões ou palavras que possam configurar duplo sentido ao texto. 

Para que se obtenha a ordem lógica, cada artigo deve restringir-se a um único assunto, uma úni-

ca norma geral, um único princípio. Nos textos legais extensos, os primeiros artigos devem ser reser-



 

vados à conceituação dos objetivos da lei e à limitação do seu campo de ação, sendo os demais des-

tinados ao encadeamento da matéria. Os aspectos complementares à norma estabelecida serão tra-

tados nos parágrafos. As discriminações ou enumerações serão agrupadas em incisos, alíneas e 

itens. 

A alteração da lei deverá ser feita por outra lei de igual espécie. Lei complementar altera lei com-

plementar. Lei ordinária altera lei ordinária. Resolução altera resolução. 

A alteração dar-se-á mediante reprodução integral em novo texto, quando considerável a modifi-

cação e, nos demais casos, por meio de substituição ou supressão, no próprio texto, do dispositivo 

atingido ou através de acréscimo de dispositivo novo. 

Não se deve modificar a numeração dos dispositivos alterados. 

Há uma questão relativa à técnica legislativa que deve ser destacada: o dispositivo que trata da 

revogação de preceitos legais. É totalmente inútil o artigo que, normalmente, se repete nos textos 

legais: “revogam-se as disposições em contrário”. O dispositivo diz o óbvio, porquanto a Lei de Intro-

dução ao Código Civil dispõe, no parágrafo 1º de seu art. 2º, que “a lei posterior revoga a anterior 

quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a 

matéria de que tratava a lei anterior”. 

A Lei de Introdução admite a revogação expressa, quando a nova lei, de modo claro e específico, 

indica os dispositivos legais da ordem jurídica anterior que ficam sem efeito ou que assumem nova 

redação ou abrangência a partir de sua entrada em vigor. O “revogam-se as disposições em contrá-

rio”, no entanto, é desnecessário, pois a Lei de Introdução ao Código Civil já estabelece que, quando 

há incompatibilidade entre o texto legal anterior e a nova lei, aquele está revogado. 

As normas de elaboração legislativa mencionadas neste trabalho aplicam-se, também, no que 

couber, aos decretos e aos demais atos de regulamentação. 

O ato de regulamentação, baixado para fiel execução das leis, deve indicar, em seu preâmbulo, o 

dispositivo legal em que se baseia. 

Este trabalho sobre técnica legislativa, cujos conceitos foram retirados basicamente dos Projetos 

de Lei do Senado n º s 39, de 1991, e 91, de 1988, respectivamente de autoria de Fernando Henrique 

Cardoso e de Pompeu de Souza, mediante adaptação de texto, visa a fornecer subsídios aos Municí-

pios para que estabeleçam, em lei, normas gerais de elaboração dos atos legislativos e de regula-

mentação. 

 

MESA DIRETORA DA CÂMARA 



 

A Câmara Municipal é o órgão político que representa o Poder Legislativo local. 

Constitui-se por representantes eleitos pelo povo que escolhe, através do voto direto e secreto, 

seus Vereadores para um período de quatro anos. 

No primeiro ano de legislatura (que é chamado de mandato) a Câmara Municipal se reúne em 

sessão solene para dar posse aos Vereadores eleitos, ao Prefeito e ao Vice- Prefeito do Município. O 

dia e a hora vêm estabelecidos na Constituição Federal e Orgânica e a forma pela qual a reunião se 

desenvolve consta no Regimento Interno da Câmara Municipal. Na mesma sessão será eleita a Mesa 

Diretora. 

A Mesa Diretora é um órgão colegiado, composto de no mínimo quatro membros efetivos – Pre-

sidente, Vice-Presidente, 1º e 2º Secretários – a quem cabe a direção dos trabalhos legislativos. 

Os Vereadores integrantes da Mesa Diretora são eleitos por seus pares na primeira reunião de 

instalação do período legislativo, para um mandato de dois anos. É proibida a reeleição para o mes-

mo cargo no período subsequente (art. 57, parágrafo 4º da CF). 

 

FINALIDADE DA MESA DIRETORA 

À Mesa compete dirigir, organizar e preservar os trabalhos do Poder Legislativo e dos seus re-

presentantes. 

 

ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DE MESA DIRETORA 

PRESIDENTE 

O Presidente da Mesa também o é da Câmara e, como tal, desempenha funções de legislação, 

de administração e de representação. O Presidente do Legislativo local é a maior autoridade deste 

Poder, tem grande responsabilidade, tal a soma de atribuições que lhe cabe como dirigente da Câma-

ra. A mais importante função do Presidente do legislativo local é a de substituto eventual do Prefeito 

Municipal, na hipótese de impedimento deste e de seu vice e ao mesmo tempo, bem como a de seu 

sucessor no caso de vacância do cargo, quando também não houver vice-prefeito para assumi-lo. 

 

VICE-PRESIDENTE 

Substitui o Presidente em seus impedimentos e ausências. 

 

SECRETÁRIOS 



 

Os secretários da Mesa Diretora praticam atos em geral, no sentido de auxiliar o regular trabalho 

do Poder Legislativo local. As atribuições do Secretário são as de preparo do expediente, compreen-

dendo-se nessas funções a feitura da ata, a leitura e redação da correspondência oficial, a prepara-

ção dos atos determinados pelo Presidente, à expedição de editais e o que mais o regimento dispu-

ser como incumbência da secretaria. Nessas atribuições, o Secretário pode ser auxiliado por funcio-

nário da Câmara Municipal. 

 

DESTITUIÇÃO 

Os membros efetivos poderão ser destituídos dos seus cargos na Mesa Diretora quando forem omis-

sos, ineficientes ou faltosos no desempenho de suas atribuições. Para se efetivar a destituição, a 

denúncia nesse sentido deve ser apresentada por qualquer Vereador em sessão plenária, que apre-

ciará e decidirá soberanamente pela destituição, elegendo novo membro para completar o mandato 

do destituído. 

 

RENOVAÇÃO 

No encerramento do mandato de dois anos da Mesa Diretora, serão eleitos novos membros para 

compô-la, observando o mesmo procedimento da eleição anterior. 

 

RENÚNCIA 

É o ato unilateral de vontade pelo qual um ou mais membros da Mesa deixam de integrá-la e voltam a 

exercer simplesmente o seu mandato como Edil. 

 

COMISSÕES LEGISLATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL 

Comissões são órgãos da Câmara Municipal, de natureza técnica especializada e que têm por objeti-

vo prestar melhores esclarecimentos aos Vereadores quando estiverem trabalhando no Plenário e 

tomando decisões. Assim, as comissões se prestam à elaboração de estudos, de pareceres a respei-

to de determinados projetos de lei e investigação de irregularidades sobre o fato determinado. 

As Comissões dividem-se em dois grupos: Permanentes e Temporárias. 

Comissões Permanentes – São constituídas para um biênio e têm por finalidade estudar assuntos 

submetidos ao seu exame, manifestando sua opinião sobre eles, além de preparar projetos de Reso-

luções ou de Decretos Legislativos referentes à sua especialidade, quando for o caso. A Câmara po-



 

de criar tantas comissões quantas forem necessárias para o bom andamento dos trabalhos. As Co-

missões Permanentes possuem caráter técnico, mas nada impede que ofereçam pareceres de méri-

to, desde que previsto no Regimento Interno. Possuem também presidente e vice-presidente, que são 

escolhidos por seus membros logo após terem sido constituídas. 

Comissões Temporárias – São constituídas com finalidade específica e se extinguem quando atin-

gidos os fins para os quais foram constituídas. Essas Comissões têm caráter transitório e, geralmen-

te, apresentam-se da seguinte forma: 

Comissão Especial ou Parlamentar de Inquérito; 

Comissão de Representação; 

Comissão de Estudos; 

Comissão Processante. 

 

PARECERES DAS COMISSÕES PERMANENTES 

Os pareceres das Comissões Permanentes não obrigam o Plenário e o seu desacolhimento não 

infringe qualquer princípio informativo do processo legislativo, mesmo porque a proposição pode ser 

inatacável sob o ponto de vista técnico e ser inconveniente ou inoportuna do ponto de vista político e 

este aspecto é reservado à consideração e deliberação dos Vereadores. 


