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Apresente publicação decorre da proposta desta Casa Legisla-	APRESENTAÇÃO
tiva, de fortalecer a parceria e fomentar a cooperação com as Prefeituras e
Câmaras Municipais deMinasCerais, visandoao engrandecimento doEstado,
num todo, e de cada um dos municípios, em particular.

Este manual contém informações sobre o processo legislativo,
sobre as funções do Poder Legislativo, em todas as esferas, bem como noções
de Técnica Legislativa, oferecendo, assim, subsídios aos interessados para a
melhor compreensão do funcionamento das Câmaras Municipais, especial-
mente à luz dos dispositivos constitucionais, que estabelecem a posição do
município como ente federativo.

A elaboração do manual é de responsabilidade de dois dos mais
conceituados especialistas no assunto em nosso Estado: a Dra. Natália de
Miranda Freire e o Dr. Antônio Geraldo Pinto, funcionários efetivos desta
Assembléia.

A Dra. Natália de Miranda Freire, ex-professora de Direito
Constitucional no Departamento de Direito da Pontifícia Universidade Católica
de Minas Gerais, é funcionária da Assembléia há vinte anos, tendo exercido
relevantes funções de assessoramento, inclusive ocupando o cargo de Assesso-
ra-Chefe da Assessoria Técnico-Consultiva da Casa.

0 Dr. Antônio Geraldo Pinto atua há trinta e seis anos na
Assembléia, tendo exercido diversas funções técnicas e administrativas, tendo
ocupado o cargo de Diretor-Geral, no período entre 1975 e 1980. Atualmente
trabalha junto à Secreta ria-G era 1 da Mesa como Assessor do Presidente da
Assembléia, na direção dos trabalhos doPlenário.

Na oportunidade em que se realiza o Seminário "Assuntos
Gerais", iniciativa desta Casa e da SEAM, a Assembléia coloca sua estrutura à

	

disposição dos Srs. Prefeitos e Vereadores, reiterando seu compromisso de	9
participar efetivamente do aprimoramento das Instituições de nosso Estado.

Dep. Romeu Queíroz
Presidente da Assembléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais



1 - 0 MUNICíPIO - CONSIDERAÇõES GERAIS

AConstituição Federal de 1988 fortaleceu muito os municípios,
modificando substancialmente sua posição na Federação Brasileira. Com
efeito, porduas vezes o texto constitucional da República oferece os fundamen-
tos da nova face reconhecida ao município.

No art. 1 1, proclama que "a República Federativa do Brasilformada
pela união indissolúvel dos Estadose Municípiose do Distrito Federal, constítui-se em

Estado Democrdtico de Direito ......

No art. 18, estabelece:

"Art. 18 -A organização político-administratíva da República Feder-

ativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,

todosautênomos, nos termos desta Constituição. "

SegundojOSÉ AFONSO DA SILVA, oMunicípio tem, agora, // 
a

autonomia ^2olítica (capacidade deauto-organização e de autogoverno), a atitonomía

normativa (capacidade de fazer leis próprias sobre matéria de sua competência),

autonomiaadministratíva (administraçdoprópria e organização dosserviços locais)ea

autonomia - financeira (capacidade de decretação de seus tributos e aplicação de suas
rendas, que é uma característica da auto-admínístração)" (in Curso de direito
constítucionalpositívo. 6. ed., São Paulo: Ed. Revista dosTribunais, 1990, p. 539).

Os instrumentos de que dispõe o Município para a efetiva
realização de sua autonomia, bem como os limites impostos à sua atuação,
decorrem do que estabelece o art. 29 da Constituição da República: os
princípios desta e da Constituiçãodo Estado eosseguintes preceitos, enumer-
ados nos incisos do mesmo artigo:



a) mandato de quatro anos para Prefeito, Vice-Prefeito e Vere-
adores, por eleição direta e simultânea realizada em todo o País;

b)eleição do Prefeito e do' Vice-Prefeito até noventa dias antes
do término do mandato do antecessor;

c)posse do Prefeito e do Vice-Prefeito em I" de janeiro do ano
subseqüente ao da eleição,

d)número de Vereadores proporcional à população doMunicí-
pio, observados certos limites;

e)remuneração do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores
fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura, para a subseqüente;

f)inviolabilidade dos Vereadores porsuas opiniões, palavras e
votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município;

g) proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança,
similares, no que couber, às constitucionalmente previstas em relação aos
parlarnentares estaduais e federais;

h) julgamento do Prefeito perante o Tribunal dejustiça;
i)organização das funções legislativas e fiscalizadora, s da Câma-

ra Municipal;
j)cooperação das associações representativas no planejamento

municipal;
1) iniciativa popular de projetos de interesse específico do

Município, da cidade ou de bairros, por manifestação de, pelo menos, cinco por
cento do eleitorado;

m) perda do mandato do Prefeito, na mesma hipótese prevista
para o Governador do Estado.

2 - 0 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

À Câmara Municipal -o órgão do Poder Legisla tivo do Municí-
pio -compete o exercicio de relevantes funções, que se desdobramem: função
legislativa; função meramente deliberativa; função fiscalizadora; função julga-
dora; e função político-parlamentar.

Tais funções são exercidas pelos Vereadores, enquanto meni-
bros do Poder, que tem no Plenário seu órgão deliberativo por excelência.

Paralelamente a este, figuram as comissões técnicas, como
12 órgãos de composição mais reduzida, porém de fundamental importância,

unia vez que é nelas que os assuntos trazidos à consideração da C-isadevemser
examinadoscom maiorcuidadoetão detalhadamente quanto possível.

Com efeito, numa câmara inunicipal que funcione segundo os
ditames da melhortécnica parlamentar, osassuntos submetidos a examesão



encaminhados a comissões deVereadores, constituídas na forma regimental,
antes de serem levados a Plenário para deliberação conclusiva.

Uma vez na comissão, a matéria deve ser distribuída, por seu
presidente, a um dos membros que, na condição de relator e depois de
examinar o assunto, propõe aos demais aquelas conclusões que entenda devam
constituir o parecer da comissão sobre a matéria. Este parecer então, se aceito
pela maioria dos membros da comissão, passa a se revestir da condição de peça
opinativa, por via da qual a comissão orienta o Plenário para que este bem
decida sobre a questão.

Verifica-se portanto a impropriedade técnica em que incorre o
texto regimental que estabeleça votação de projeto de lei, por exemplo, nas
comissões, tanto quanto emPlenário, uma vez que,somente neste, devem ser
as proposições objeto de deliberação. Nas comissões, o que se deve votar é
apenas o parecer formulado pelo relator sobre o projeto, o qual, uma vez
aprovado, passa a constituir-se em pronunciamento de toda a comissão e não
apenas num voto do relator sobre a matéria. Depois, sim, é que o projeto será
votado, mas pelo Plenário, mediante a orientação do parecer da comissão.

Esclareça-se ainda, quanto a este aspecto do processo legislati-
vo, que, tratando-se de peça meramente opinativa, o parecer não obriga o
Plenárioa decidir no sentido desua conclusão. A comissão pode opinar, por
exemplo, pela aprovação do projeto e o Plenário poderá rejeitá-lo.

Oportuno também, neste passo, é registrar a possibilidade
regimental de deliberação conclusiva de comissões sobre determinadas matérias.

0 Regimento Interno da Assembléia de Minas, por seus arts.
104 e 105, estabelece:

"Art. 104 - As comissões permanentes compete apreciar conclusiva~
mente as seguintes proposições, ressalvado o disposto no art. 105:

I - projetos de lei que versem sobre:
a) declaração de utilidade pública;
b) denominação de próprios públicos;
c) datas comemorativas e homenagens cívicas;
II - projetos de resolução que visem a:
a) autorizar ou ratificar a celebração de convênio pelo Governo do

Estado com entidade de direito público ou privado, nos termos do incíso XXVdoart.	13
62 da Constituiçãodo Estado;

b)aprovarconvênio intermunicípal para modificaçãode limites;
c) conceder subvenções;
III - requerimentos escritos que solicitarem:
a) manífestação deaplauso, regozíjo ou congratulações;



b) manifestação de pesarporfalecimento de niembro do PoderPúblico;
d providênciasa órgãos da Administração Estadual.
Art. 105 - Ao Plendrio serd devolvido o exame, global ou parcial, do

mérito de proposição apreciada conclusivamente pelas comissões, se, no prazo de
qtíarentae oito horas, con tado da publicação da decisão no Didrio do Legislatívo, houver
requerimento de uni décimo dos membros da Assembléia. "

Como se vê, o legislador excepcionou, no art. 104, expressa-
menteaqueles casos queconsiderou assuntos deanálise mais simples eque, por
esta razão, poderiam esgotarsua tramitação normalmente nas comissões, sem
a necessidade de virem a sobrecarregaras pautas de Plenário, reservadas estas
à apreciação de matérias mais complexas. E, em seguida, pelo art. 105, abriu a
possibilidade de "devolver-se" ao Plenário o exame de tais proposições, pela
forrna ali prescrita, numa indicação clara de que, mesmo nesses casos, a
deliberação conclusiva continua a ser do Plenário, que, pela forrna dedelegação
contida no dispositivo anterior, transfere tal competência às comissões.

Esse tratamento é também dadoàs comissões parlamentares de
inquérito, pelos arts. 113 a 115 do mesmo diploma, com o que se verifica que
o fato de a matéria ser objeto de deliberação conclusiva de comissões não
significa necessa riam ente tratar-se de assunto de fácil exame e, muito menos,
matéria de menor importância.

De qualquer modo, o que é preciso ficar claro é que, somente
por d isposição expressa, pode-se adi-nitir tal forma de exceção regimental; a
regra, repetimos, é a decisão pelo Plenário.

Finalmente, há quese registrarainda a exceção prevista noart.
199do Regimento Intemoda Assembléia Mineira, doqual decorrea rejeição do
projeto de lei que receba parecer contrário, quanto ao mérito, de todas as
comissões a que tenha sido distribuído.

Também nestecaso,a proposição é arquivada sem quesobreeia
se pronuncie o Plenário e, tal como nos outros casos, por força de norma
regimental expressa.

Esta norma,aliás, constitui disposição quese vem repetindo em
sucessivos diplomas regirrientais do Parlamento Mineiro, podendoserencon-
trada, segundo fórmulas equivalentes em outros diplomas internos ora em

14	vigor. A títulode exemplo, cite-se o disposto noart. 133do Regimento Interno
da Câmara dos Deputados.

Quando discorremos acerca das funções cometidas às Câmaras
Municipais pela ordem constitucional vigente, tecemos considerações sobre o
divisor de águas que separa os dois grandes momentos em que ocorre o



exercício dessas funções: a apreciação das matérias pelas comissões e, depois,
peloPlenário.

Agora, ao falarmos sobre a primeira das funções do Poder
Legislativo, sua função precípua, a elaboração legislativa, não poderíamos
deixar de registrarum interessante aspecto que se verifica também e principal-
mente nos procedimentos que, em nosso direito legislado, intitulamos de
Processo Legislativo.

Na maioria dos diplomas regimentais, tanto nos Estados como
nos Municípios, segue-se o princípio consagrado tradicionalmente em ambas
as Casas do Congresso, de se estabelecer- para a generalidade das proposições
submetidas a apreciação, formas de procedimento complexas que propiciam
ao legislador o reexame da matéria pela observância de duas ou três fases
processuais, nas quais o assunto é analisado pelas comissões e votado pelo
Plenário.

Tais fases intitulam~se geralmente de turnos como se vê nos
Regimentos Internos do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, da
Assembléia Mineira e de numerosos outros textos, tanto estaduais, como
municipais. E, embora o tratamento deste aspecto dos procedimentos legisla-
tivos não seja uniforme nesses diplomas, verifica-se que a origem de tal
repetição repousa na preocupação de se permitir a retificação de enganos, o
preenchimento de lacunas, o aperfeiçoamento e, até mesmo, a adequação a
possíveis fatos supervenientes.

Os dois ou três turnos portanto não devem constituir nunca
repetições puras e simples de procedimentos, mas fases processuais sucessi-
vas, nas quais o exame da matéria caminha para a frente, no sentido de seu
objetivo final.

Por esta razão, estabelece o Regimento Interno da Assembléia
de Minas tratamento diferenciado para o exame das proposições, nos dois
diferentes turnos, reduzindoa apenas uma a comissão que emite parecerno
segundo turno, bem como limitando, neste, as possibilidades de apresentação
de emendas. Estas diferenças têm o objetivo de fazer com que o reexame
constitua sempre, apenas, uma oportunidade de aperfeiçoamento, oquenão
impede que uma proposição aprovada em primeiro turno seja rejeitada no
segundo.

A este propósito, veja-se o que dispõe o art. 196 do aludido
Regimento:

"A rt. 196 - Aprovado em primeíro turno, o projeto será despachado à
comíssão competente, a fim de receber parecer para o segundo turno.

15



§ 1 2 - Quando houveremendas aprovadas, o parecerconterda redação

do vencido.

§ 2 2 - Em segundo turno, o projeto sujeíta-se aos prazos eformalídades

do primeiro, nãoadmítida emenda prejudicada ou rejeitada.

§ 3 9 - A emenda contendo matéria nova sóserdadmitida em segundo

turno, por acordo de Lideranças e desde que pertinente à proposição.

§ 4 9 - A emenda, em segundo turno, é votada independentemente de

parecer decomíssão."

Antes de passarmos às considerações seguintes sobre o Proces-
so Legislativo, entendemos de interesse esclarecer o significa do da expressão

"redaç^io do vencido " que encontramos no § 1 1 do a rtigo transcrito. E isto porque

não poucas têm sido as dúvidas que a expressão tem suscitado, daí decorrendo
inclusive confusão com o conceito de "voto vencido", figura regimental esta de

sentido quase que diametralmente oposto ao daquela.

Por vencido entende-se o texto de proposição resultante de
votação pelo Plenário, em que se verifique a aprovação de emendas. Então,
sempre que a rçdação original de uma proposição dá lugar a unia outra, em

virtude de modificações introduzidas porvia da aprovação de emendas, esta
nova redação, este novo texto, constitui ovencido.

já voto vencido é o pronunciamento de cará ter opinativo que

não logra aprovação, quandodo exame de determinada matéria.

Seuma comissãose reúne para decidirsobre o parecerpropos-

to pelo relator designado, no exame de uma proposição, e esse parecer é

rejeitado, aí temos um caso de voto vencido (art. 139, Parágrafo único,

R.I.A.L.E.M.C.).

Em razão do poder organizativo municipal, a Lei Orgânica
própria estabelece regras, para seremendada, como que ela serevestede certa
rigidez: sendo aprovada pelo voto de dois terços dos membros da Câmara,
somente com igual quorum poderá seralterada. As leis locais quea contrariarem
serão ilegítimas einválidas, desde que assim as declare ojudiciário.

2.1 - Função Legislativa

No exercício da funcão legislativa a Câmara legisla, com a

16 sanção d o Prefeito, sobre as matérias de competência do Municipio, como que

se estabelecem as leis municipais, e se cumpre, no âmbito local, o princípio da
legalidade a que está sujeita a Administração. As matérias de competência
legislativa da Câmara,bern como o processo legislativo, no quese refere às leis
em geral e ao orçamento, são indicados na LeiOrgâníca do Município.



Foi significativamente ampliado o elenco das competências
municipais, que compreendem a competência privativa (arts. 30 da Constitu-
ição da República e 171 da Constituição do Estad o); a competência comum, ou
seja, a exercida em comum com a União, os Estad os e o Distrito Federal (art. 23
da Constituição da República); e a competência suplementar (art. 30, inciso II,
da Constituição da República).

0 art. 30 da Constituição Federal relaciona as matérias de
competência privativa do Município e, embora de forma incipiente e mais
genérica do que seria desejável, representa um grande passo em prol do
fortalecimento das comunas.

Eis o texto do mencionado dispositivo:

"Art. 30 - Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que lhe couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como

aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar
balancetes nos prazos fixados em lei;

IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação
estadual;

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído ode transporte coletivo, que
tem cardter essencial;

VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, programas de educação pré-escolar e de ensinofundamental,

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, serviços de atendimento à saúde da popu lação;

VIII - promover, no que couber, adequado ordenamen to territorial,
mediante planejamentoe controledo uso, do parcelamento e da ocupação dosolo urbano;

IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local,
observada a legislação e a açãofiscalizadora federal e estadual. "

A competência tributária dos Municípios é estabelecida nos
arts. 145 e 156 da Constituição da República.

0 primeiro faculta à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios instituir tributos; o segundo dá competência aos Municípios
para instituir impostos sobre:	 17

a) propriedade predial e territorial urbana;
b) transmissão inter-vivos, a qualquer título, porato oneroso,

de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre
imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;



c) vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto
óleodiesel;

d) serviços de qualquer natureza - não compreendidos os de
transporte interestadual e intermunicipal edecomunicação -, definidosem lei
complementar.

É inovação da Constituição Federal vigente a atribuição ao
Município da competência para instituir e arrecadar os im postos sobre tra ns-
missãoonerosa inter- vivos e sobre vendas a varejo de combustíveis líquidos
e gasosos, exceto óleo d iesel.

No art. 23 da Constituição da República estão previstas, como
caráter de regras ou recomendações de conduta, competências comuns da
União, dos Estados, do Distrito Federal edosMunicípios. A título de exemplo,
algumas devem ser destacadas: a) zelarpela guarda da Constituição, das leis
edas instituições democráticas econservaro patrimônio público; b) cuidar da
saúde eassistência pública,da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência; c) proteger os documentos, as obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cul tural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e
os sítios arqueológicos; d) proteger o meio ambiente e combatera poluiçãoem
qualquerdesuas fornias;e) fomentara produção agropecuária eorganizaro
abastecimento alimentar; f) combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendoa integração social dos setores desfavorecidos.

0 parágrafo único do mesmo artigo prevê normas, a serem
fixadas em lei complementar, para a cooperação entre os vários entes da
Federação, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em
âmbitonacional.

A competência suplementar do Município é assegurada no
inciso II doart. 30 da Constituição da Repáblica: "szíl?leiiií-tittir(i legislaçãofedéral
e a estadual no que couber".

2. 1.1 -Processo Legislativo

Processo legislativo é o conjunto concatenado de a tos preorde-
ríados (iniciativa, emenda, votação, sanção, promulgação e publicação), realiza-
dos pelos órgãos legislativos com vistas à formação das leis em sentido amplo.
Sem objeto é, pois, a elaboração d os atos nori-nativos previstos na Constituição

18	ou na Lei Orgânica.

Distinguem-se três fases no processo de elaboração das leis:

a) fase introdutória: a iniciativa que éa faculdade de propgrum
projeto de lei, atribuída a pessoas ou órgãos, de forma gera] ou especial. E o ato



que desencadeia o processo legislativo;

b) fase constitutiva: a deliberação e a sancão.

É a fase de estudo e deliberação sobre o projeto proposto, a qual
compreende os turnos regimentais de discussão evotação, seguidos da redação
final da matéria aprovada.

Essa fasese completa coma apreciação, pelo Executivo, do texto
aprovado pelo Legislativo. É a intervenção do Executivo no aperfeiçoamento
da lei. Tal apreciação pode resultar noassentimento (a sanção) ou na recusa (o
veto). A sanção transforma em leio projeto aprovado pelo Legislativo. Pode
ocorrer expressa ou tacitamente. A sanção é expressa quando o Executivo dá
sua aquiescência, formalizando-a, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados
do recebimento da proposição de lei, resultante de projeto aprovado pela Casa
Legislativa. A sanção é tácita, quando o Executivo deixar escoar esse prazo sem
manifestação de discordância.

Pode o Executivo recusarsanção à proposição de lei, impedin-
do, dessa forma, sua transformação em lei. Tal recusa se manifesta pelo veto/
que pode ser total ou parcial, conforme atinja toda a proposição ou apenas
parte da mesma.

Segund o dispõe o §4 Q do art. 66 da Constituição da República,
ao qual corresponde o § 41 do art. 70 da Constituição do Estado, "o veto parcial
somente abrangerd texto integral de artigo, de pardgrafo, de inciso ou de alínea".

0 veto pode ter por fundamento a inconstitucionalidade da
proposição de lei ou a sua inconveniência. No primeiro caso, há um motivo
estritamente jurídico: a incompatibilidade com a Lei Maior. Nosegundo caso,
há um motivo estritamente político, que envolve uma apreciação de vantagens
e desvantagens: se o Executivo julgar a proposição contrária ao interesse
público, opor-lhe-á veto;

b) fase complementar ou de aquísição de eficácia, que com-
preende a promulgaç:ao e a publicação da lei.

A promulgação é o ato que declara e atesta a existência da lei,
indicando que esta é vá lida e executável. Caberá ao Chefe do Executivo, ou ao
Presidente da Casa Legislativa, se o primeiro não a promover, no prazo de 48	19
horas, nos casos de sanção tácita e de rejeição do veto. A publicação segue-se
à prornulgação e, em nosso sistema, é o meio de tornar a norma conhecida,
vigente e eficaz.

0 processo legislativo municipal compreende, em geral, a
elaboração de: a) emendas à Lei Orgânica Municipal; b) leis complementares;



c) leis ordinárias; d) leis delegadas; e) resoluções; f) decretos legislativos.

0 tratamento da matéria pode variar nas diversas Leis Orgâni-
cas, incluindo algumas delas, por exemplo, no elenco dos atos cuja elaboração
está compreendida no processo legislativo municipal, as medidas provisórias.

2.1.1.1 - Quorum

No que concerne ao quorum qualificado para a votação da
proposta deemendaà Lei Orgânica, o qual decorre do mandamento contido
no art. 29 da Constituição da República, nunca é demais lembrar que a condição
fundamental a que tem de se ater o legislador municipal é a de que só com o
voto favorável de, no mínimo, dois terços dos membros da Câmara, estará a
proposta aprovada. 0 que equivale a dizer que, numa Câmara de 9 (nove)
vereadores, porexemplo,se uma proposiçãodesta natureza forvotada por6
(seis) vereadores (2/3 dos membros da Câmara) e obtiver o voto favorável a
sua aprovação de, apenas, 5 (cinco), com 1 (um) vereador votando contra, a
proposta deverá ser declarada REJEITADA. E isto porque, tendo sido de 2/
3 dos membros da Câmara o número de votantes, a votação terá sido válida
porque realizada com a observância doquorum qualificadoea proposição não
terá sido aprovada por não haver obtido o número mínimo, exigido pela
Constituição, de votos a seu favor.

Em virtudedas dúvidas quea questão do quoruni tem suscitado
no espírito, não apenas de vereadores que procuram as assessorias desta
Assembléia, mas até mesmo de Deputados e assessores, entendemos de
interesse avançarmos um pouco mais em nossas considerações acerca do
assunto, para estender os esclarecimentos que julgamos úteis também aos
conceitos de maioria simples e maioria absoluta.

já o art. 47 da Carta Magna, repetido pelo art. 55 da Constituição
do Estado, estabelece que as deliberações das Casas do Congresso serão
tomadas por maioria devotos, presente a maioria de seus membros, ressalva-
das as exceções expressamente previstas na Constituição.

Aí está o princípio básico a ser observado, também por forçada
Carta Federal, pelos Estados, no que concerne às Assembléias Legisla ti vãs, e
pelos Municípios, no tocante às Cânia rãs Municipais. É o princípio da de] iber-
ação por maioria simples. Ou seja: se estiver presente mais da metade dos

20	membros da Casa, mais da metade dos presentes decide.

E o que vem a ser então o quoruni de maioria absoluta? É o da
metade mais um de todos os membros da casa legislativa e não apenas dos
presentes.



Para arredar dúvidas que porventura persistam quanto ao
cálculo do número correspondente às expressões "maisdametade" ou "metade
mais um", transcrevemos o que, a propósito, estabelece oart. 257 do Regimento
Interno desta Assembléia.

"Art. 257-A determinação de "quorum" serdfeita do seguinte modo:
I-o quorum da maioria absoluta, em composição ímparda Assembléia,

obter-se-d acrescentando-se uma unidade ao número de Deputados e dividindo-se o
resultado por dois;

II - o "quoru m" de um terço obter-se-d:
a) dividindo-se por três o número de Deputados, se estefor múltiplo

de três;
b)dividindo-se por três, acrescido de uma ou duas unidades, o número

de Deputados, seeste nãofor múltiplo de três;
III - o "quorum" de dois terços obter-se-d multiplicando-se por dois

o resultado obtido segundo os critérios estabelecidos no incíso anterior;
IV - o "quorum" de três quintos obter-se-d:
a) dividindo-se por cinco o número de Deputados, se estefor múltiplo

de cinco, e multíplícando-se o quociente obtido por três;
b) dividindo-se por cinco, acrescido das unidades necessárias, o

número de Deputados, seeste nãofor múltiplo de cinco, e multiplicando-seo quociente
obtido por três."

Assim sendo, enquanto que, numa Câmara de nove membros,
as votações, em regra, podem decidir-se por apenas três votos- mais da metade
dos presentes, estando presente mais da metade dos membros todos, aquelas
outras votações, nas quais se exija maioria absoluta para a aprovação da
matéria, somente poderão resultar em aprovação se, pelo menos, cinco
Vereadores votarem a favor da proposição. Se quatro Vereadores votarem a
favor e um, contra, estará rejeitada a proposição.

Fica claro portanto que o conceito de quorum se aplica tanto ao
número de presentes quanto ao número de votantes ou de votos, neste ou
naquele sentido, não se podendo falar, obviamente, em maioria simples,
quando a questão referir-se ao número de presenças. Maioria simples é um
conceito que somente seaplica a votações.

Também quanto ao processo de votação a ser utilizado nas
deliberações porquorum qualificado, importa teceralgimas considerações.	
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0 Regimento Interno da Assembléia de Minas prevê, por seu

art. 261,serem três os processos de votação: o simbólico, o nominal e o processo
por escrutínio secreto.

Pelo fato de as Câmaras Municipais nem sempre seguirem a



fórmula adotada no citado dispositivo - e, a título de exemplo, citamos o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Poços de Caldas que, porseu art.
201, somente prevê os processos simbólico e nominal,é indispensável cuidar
que a Lei Interna disponha de, pelo menos, um processo que permita a
verificação incontroversa do atendimento da condição mínima constituída pelo
quorum qualificado. E isto porque, principalmente nas Câmaras de composição
numerosa, a votação pelo processo simbólico que, via de regra, aponta a
decisão apenas pela atitude dos votantes, pode resultarem que o registroem
ata da observância da:-eferida condiçãonãoseja factível.

Deste modo, esta observação se aplica não apenas à deliberação
sobre propostas de emenda à Lei Orgânica, como também à votação de
qualquer outra proposição que implique em quoruni qualificado.

Finalmente, nunca é demais lembrar que o mesmo processo
observado na deliberação sobrea proposição principal devesê-lo também nas
acessórias, inclusiveos chamados incidentes processuais. Éo caso das emendas
edos requerimentos que, porventura, incidam sobrea apreciação da matéria
principal, tais como pedidos de adiamento de votação, votação por partes,
votação pordeterminado processo, etc.

2.1.1.2-Tabelas

Para facilitara aplicação das normas regimentais atinentes à
questão doquorum, transcrevemos as tabelas preparadas sobre o assunto pelo
Dr. José Maria A.M. Dias, Superintendente de Assessora mento aos Municípios,
da Secretaria de Estado de Asssuntos Municipais.

Processo Legislativo-Quorum

1	Elaboração da Lei	2/3	CR/88, artigo 29,caput
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Orgânica
2	Alteração da Lei

Orgânica

3	Rejeiçãodoveto
aposto pelo
Prefeito

4	Aprovaçãodelei
complementar

5	Parecer prévio

2/3

Maioria
absoluta

Maioria
absoluta

2/3

CR/88, artigo 29,caput

CR / 88, artigo 66, § 411

CR/88,artigo69

CR/88, artigo 31, § 211



Tábua Aribnética do Quorum

NITotal de Vereadores	 Maioria	Maioria
que compõem a Câmara	 Absoluta Qualificada

2/3	3/5
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12
13
14
is
16
17
18
19
20
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
is
is
16
16
17
17
18
18
19
19
2D
20
21
21
22
22
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28

6
7
8
8
9
10
10
11
12
12
13
14
14
15
16
16
17
18
18
19
20
20
21
22
22
23
23
24
25
26
26
27
28
28
29
39
30
31
32
32
33
34
34
35
36
36
37

6
6
7
8
8
9
9
10
11
11
12
12
13
14
14
15
is
16
17
17
18
18
19
20

2D
21
21
22
23
23
24
24
25
26
26
27
27
28
29
29
30
30
31
32
32
33
33
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2.1.1.3 -Participação Popular Direta

0 Constituinte Federal de 1988 implantou, no texto da Carta

Magna, formas de participação populardireta que, sem dúvida, atribuernao

regime político vigenteo caráter de democracia semi-direta.

Essa participação direta opera-se pela iniciativa popular de

proposições de natureza vária: projetos de lei e petições diversas, além da

presença do povo no trabalho das comissões técnicas.

No querespeitaaos projetos delei,a nível municipal,a iniciativa

se configura pela subscrição do texto, propostoaoexame da Câmara, porcinco

por cento do eleitorado respectivo, no mínimo, ea proposição deve ater-se a

matéria do peculiar interesse do Município (Art. 29, inciso XI, Constituição

Federal).

Esta é, sem dúvida, a modalidade mais eloqüente na caracter-

izaçãoda participação populardireta. Mas é inquestionável a importância que,

porsuas possibilidades futuras, apresenta também a participação do Municí-

pio nasaudiências públicas regionaisdas comissões permanentes da Assem-

bléia, cuja finalidade éstibsidiaro processo legislativo. Previstas noincisoIH do

§ 2<-' do art. 60 da Constituição Mineira, as mencionadas audiências foram

tratadas no inciso VI do art. 101 e no Capítulo X1 doTítl-jlo V do Regimento

Interno da Assembléia e na Resolução n 1 5.117, de 13 de julho de 1992, que

contém normas regi men tais com pI emen tares sobre a matéria.

0 cronograma deaudiências públicas regionais será elaborado

pelos Presidentes de comissões permanentes da Assembléia, que, para esse

fim, se retinirão no início decada sessão legisla tiva ordinária. Pelo menosuma

vez por ano, será realizada audiência pública 
em 

cada macrorregião de

planejarnento, com a participação de representantesclas rnicrorregÍoes quea

integram.

Nos termos do§21 doart.31 da Resolução W-5.117/92, "otipoio

à realizaçtio da mídiência pÚblica regional pt)derá ser encar <̂ o das intínicipalidades

ti Assenililéia Ugisla-

tiz ,a", estabelecendoo§3'do mesmoartigo que "asaiitliê?i(-i'asliií171i(-tis regionais

serão	 na Câniara Mimícipal".

24 Além de assegurarampla e efetiva participação da sociedade

civil ematividades ligadasà elaboração legislativa,a audiência pública regional

é valioso instrumento de unificação e fortalecimento da ação parlamentar

(-st,lcivaleiiit.iiiicipal,propici^^iidoiiiaioriiitercâmbiociiti-eCâiiiaraseAsseni-

bléia.



Já quanto às petições populares, o citado art. 60 da Carta
Mineira, pelo inciso V de seu § 2 11, faz incluir, no rol das atribuições das
comissões da Assembléia, o recebimento de pedidos subscritos por qualquer
pessoa -e não apenas por representantes das municipalidades ou de entidades
outras, os quais poderão versar, dentre outras questões, sobre reclamação,
representação ou queixa contra ato ou omissão de autoridade ou entidade
públicas estaduais.

Verifica-se portanto que, já a partir da Constituição da Repúbli-
ca, o ordenamento jurídico vigente orienta-se no sentido de fortalecero Poder
Legislativoem todos os seus níveis, não apenas pela devolução de atribuições
ao Congresso, às Assembléias e às Câmaras, como também pela preconização
de formas de atuação integrada dessas entidades e, como se viu, da partici-
pação popular direta.

2.1.1.4 - Noções de Técnica Legislativa

Para orientação às Câmaras no processo de elaboração das leis
municipais, reproduzimos as normas ad otadas na Assembléia Legisla tiva do
Estado para a redação de projetos de lei.

Oacolhimento de tais normas, noâmbito municipal, propiciará
a uniformizaçãoda redação legislativa e, porconseguinte, facilitará o trabalho
dointérprete.

A técnica legislativa, em sentido lato, abrange todo o processo
evolutivo de elaboração das leis, compreendendo as fases de iniciativa, elabo-
ração, discussão, votação,sanção, promulgação, publicaçãoe período devacatio
(o compreendido entre a data da publicação da lei ea do inícioda sua vigência,
quando as duas datas não coincidem).

Em sentido restrito, a técnica legislativa é a arte de montagem
do texto legal e pressupõe o conhecimento das qualidades essenciais de estilo,
especialmente a correção, a clareza, a concisão e a harmonia, podendo-se
acrescentar a originalidade, que, no caso, se restringe à justificação da pro-
posição.

Exige,ainda,a técnica legisla ti va strícto sensu que, na redação de
um projeto de lei, seja observado o seguinte:	
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1. A redação do texto deve ser clara e precisa, obedecendo à

ordem lógica.
2. Deve haver ementa enunciativa do objeto em destaque, à

direita do papel, logo abaixo do título e data.
3.0 contexto desdobra~se em artigos, cada um dos quais deve



tratar de um único assunto.

4. Na numeração dos artigos e dos parágrafos, usam-sealgar-

ismos arábicos, sendo numerais ordinais até o nono artigo (art. 1 1, ...... a rt. 911)
e, a pa rtir da í, nu mera is ca rdina is (a rt. 10., art. 11. etc.).

S. 0 artigo conterá, exclusivamente, a norma geral, o princípio,

reserva ndo-se aos pa rágrafos as med id as complemen ta res e a s exceções.

6.A palavra artigo deve ser abreviada, quando seguida do

respectivo número, usando-se art. para o singular e arts. para o plural,

escrevendo-se, ne. ^demais casos, porextenso.

7.Deve-se abreviar a palavra parágrafo com o sinal § para o
singular, ou §§ para o plural, sempre que seguida do respectivo número,

usando-se a expressão parágrafo único, por extenso, se o artigo contiver tini

só parágrafo.

8.Não serão usadas abreviaturas nem siglas nas referências às

pessoas jurídicas, salvo quando consagradas pelo direito ou conhecidas e

generalizadas portodo o território nacional, mas, ainda em tais casos,deve-se

escrever por extenso a primeira referência ao nome, e, a seguir, a sigla, entre

parênteses.

9.Quando o assunto comportar discriminações, o enunciado

constará doartigo, e os elementos de discrimina^ão serão apresentados sob a

forma de incisos.

10.Quando os artigos se sucederem, tratando de assuntos

heterogéneos, deve-se manter, quanto possível, a uniformidade inicial dos

verbos.

11.Otexto legal nãocomporta expressões esclarecedoras, tais

como: ou seja, isto é, porexemplo, v.g. e outras equivalentes.

12.Devem-se empregar termos que tenham o mesmosentido

esignificado no maiorespaço territorial possível, evitando-seas expressoes

locais e regionais, a não ser que o ato legisla tivo tenha caráterrestritoe não haja

possibilidade de posterior ampliação do seu campode incidência.
13.As expressões devem ser usadas em seu sentido vulgar,

exceto quando se tratar de assunto técnico, ressalvada, em qualquercircunstan-

cia,a observância do estilo jurídico.

14.As frases devem reduzir-seao mínimo possível, sem pre-

juízo da idéia finalística.

15.Quando se tratarde um ato extenso, aos primeiros artigos

devem serreservadasa definição doobjetivo deste ea limitação doseu campo

deaplicação.

16.Nos diversos artigos de um mesmo texto legal, deve-se
26	exprimira mesma idéia porpalavras idênticas, evitando-se a sinonímia.

17.0 legislador deve evitar o emprego de expressões com

sentidoradical, como, porexemplo, "dispõe defiijitiz^amente", "aplica-sea todos

os casos" ou "so?,rwtite se aplica a tais ou quais pessoas" etc.

1 S. Antes de redigido o artigo, devem ser cuidadosamente

examinadas e selecionadas as matériasa serem tratadas no ato legislativo.



19.No caso de alteração do ato legislativo básico, não é recom-
endável o enxerto de novos artigos no texto mediante o acréscimo de letras do
alfabeto.

20.Deve-se dar preferência à forma positiva, ao singular, à
terceira pessoa, à determinação do sujeito.

2.1.1.1.1 - Elementos constitutivos de um projeto de lei

A) Cabeçalho ou Preâmbulo
Pode-se entender por cabeolho ou 12reâmbuloa parte inicial de

uma lei, não incluída no texto, mas destinada a identificar o ato na ordem
legislativa, através do tempo e do espaço.

Subdivide-seem:

A-1)Epígrafe: indicação da espécie da proposição, do número
de ordem e do ano de apresentação;

A-2) Ementa: resumo claro, fiel e conciso do conteúdo do
projeto, devendo, no caso de alteração de dispositivo de lei, fazerreferência a
ele, transcrevendo a ementa da lei modificada.

B) Fórmula de Promulgação
Dá-se o nome de fórmula de promulgação ao órgão legjferante

que, no uso de atribuição ou competência consti tucional, baixa determinado
ato, e à ordem de execução que se expressa por uma forma verbal como
"decreta", "sancíona", "aprova", "promulga", conforme o tipo ou a tramitaçãoda
proposição.

C) Contexto
Compreende a matéria de que trata a proposição, dividindo-se

em artigos e podendo subdividir-se em parágrafos, incisos, alíneas e números.

Ç-1) Artigo
Ea unidadebásica docontexto,à qual sesubordinam parágrafos,

incisos, alíneas e números.

C-2) Parágrafo
Constitui a imediata divisão deum artigo,sendo complemento

aditivo ou restritivo do caput deste.

C-3)Inciso
É o desdobramento do artigo ou do parágrafo, geralmente

destinado a enumerações.
Na numeração dos incisos, usam-se algarismos romanos,

seguidos de travessão, empregando-se dois pontos 0 para encerrara frase do
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artigo ou do parágrafo precedente e antes das alíneas em que se desdobre o
inciso.

C4) Alínea
Ad ota-se a alínea para a subdivisão do parágra fo ou do i nciso.
Tra ta-se de discriminação feita com as letras d o alfabeto, segui-

dasdeparêntese.

C-5)Número
Empregado para desdobramento da alínea, é indicado por

algarismo arábico seguido de parêntese.

C-0 Agrupamento dos Artigos
Sendo a unidade do texto de qualquerato da ordem legislativa,

o artigo é o ponto de partida pa ra a subd i visãoou agrupamento dos assuntos.
Analisada a subdivisão, passemos a tratar do agrupamento,

quese faz necessário quando o grande número de artigos de u m ato legisla tivo
exige a sistematização da matéria, segundo idéias que se correlacionam,
dependente e norma ti vamente, como nocaso dos códigos.

Adota-se, desse modo, o seguinte critério para oagrupamento
das idéias em artigos:

A SEÇÃO constitui-se deum conjunto de ARTIGOS; oCAPÍ-
TULO, deum conjunto de SEÇõES; oTíTULO, deum conjunto deCAPíTU-
LOS; o LIVRO, de um conjunto deTíTULOS.

Sendo necessário o desdobramento do LIVRO, adotam-se as
PARTES, denominadas PARTEGERAL ePARTE ESPECIALou, excepciona-
Imente, PARTE PRIMEIRA, PARTE SEGUNDA, etc.

Numeram-se as SEÇõES, os CAPíTULOS, os TfTULOS e os
LIVROS com algarismos romanos.

C-7) Disposições Complementares e Suplementares

C-7-1) Disposições Preliminares ou Lei deIntrodução
As DISPOSIÇõES PREL1MIN ARES representa m esclarecimen-

tos prévios que localizam a lei notempoe no espaço, apontando seus objeti vos,
definindoos termos por ela ad otad os e enuncia ndo os princípios jurídicos e os
deaplicaçãoque ela encerra.

Essa parte podeou não integraro texto legal. Recebe, além da
denominação indicada acima, a de Lei de Introdução, quando não integra o

28	texto.
Seu articulado pode ter nurneração própria quandosetratar

de Lei de Introdução, pois, sendo parte independente do texto legal, sua
promulgação pode dar-se em separado.



C-7-2) Disposições Gerais e Disposições Finais
As DISPOSIÇõES GERAIS representam uma continuação do

texto da lei, englobando, no final desta, os artigos que contenham assuntos de
carátergeral, diretamente dependentes ou intimamente relacionados com todo
o texto, ou ainda seguindo ou precedendo cada um dos diversos grupos de
assuntos quejustifiquem ou exijam um apêndice contendo medidas de caráter
geral,até mesmo de conteúdo regulamentador.

A numeração desses preceitos faz-se em continuação à dos
artigos do texto lega 1.

Sob o rótulo de DISPOSIÇõES FINAIS, reúnem-se no final do
ato e em continuação numérica ao seu articulado, as medidas restantes, de
carátergeral e referentes a todo o texto da lei, visto em seu conjunto.

C-7-3) Disposições Transitórias
São as que tratam de situações que, porseu caráter especial e

temporário, exigem imediata disciplina.

D) Cláusula de Vigência
Determina a data em que a lei entra em vigor.
É após a publicação da lei no órgão oficial e o transcurso do

prazo estabelecido para a sua efetiva entrada em vigor que o seu cumprimento
se impõe a todos.

E)Cláusula Revogatória
É a declaração d e que a lei revoga as disposições em contrário.
Quando a lei nova revoga integralmente lei anterior, deve fazer

menção expressa e específica à mesma.

F)Fecho
É o encerramento da proposição e abrange:
a) local (Sala das Reuniões, Sala das Comissões) e data de

apresentação;e
b) nome do autor.

Cumpre-nos assinalar que as diretrizes atualmente adotadas
pela Assembléia Legislativa do Estado são compatíveis com as normas de
elaboração dos trabalhos legislativosda Câmara dos Deputados.

Seguiremos tal orientação até que lei complementar federal
disponhasobre "a elaboração, redação, alteraçffo e consolidação das leis", nos termos	29
do parágrafo único do art. 59 da Constituição da República.

2.2 - Função Deliberativa

No exercício da função meramente deliberativa,a Câmara trata



de matérias de sua competência privativa, previstas na Lei Orgânica própria,

as quais envolvem a prática de atos concretos, de resoluções referendárias, de

aprovação, de autorização, de fixação de situações, de julgamento técnico,

fazendo-o porvia de decreto legislativo ou deresolução, que independem de

sanção do Prefeito. Em geral, as resoluções dispõem sobre matérias de

interesse intemoda Câmara, eosdecretos legisla ti vos, sobre as matérias desua

competência exclusiva que produzam efeitos externos.

2.3 - Função Fiscalizadora

A função fiscalizadora da Câmara é exercida mediante mecan-

ismos diversos, como, por exemplo: a) pedido d e i nforrnações ao Prefeito; b)

convocação de auxiliares diretos deste; c) investigação mediante comissão

parlamentar de inquérito; d) tomada e julgamento das contas do Prefeito, só

podendo ser rejeitado o parecer prévio do Tribunal deContas competentepelo

voto de dois terços dos membros da Câmara; e) acolhimento de petição,

reclamação, representaçãoou queixa de qualquer pessoa contra atoouomíssão

de autoridade ou entidade públicas e de outras formas de manifestação da

sociedadecivil; f) exercício, no âmbito de sua competência,da fiscalizaçãoedo

controle dos atos do Executivo, incluídos os da Administração Indireta.

2.3.1-Comissão Parlamentarde Inquérito

Ensina o Prof JOSÉ ALFREDO DE 01-1 VE IRA BARACHO: " ...

a nússão do Poder Ugislativo, porforça das disposições constitucionais e da Teoriado

Estado Democrdtico,esttílígadaàst4a responsabilidade política de vígilância sobre os

fatores que contribuein para quea intiquina tio estado não seja objeto de negligência,

(It,sonestida(le,iticonil)etêncúz,dí?snititiílosej^repotência. OPoílerLegislíitiz,()dí,,;Iii)~ede

instru men tos litílwi,,̂  para o saneanien 
to 

das atividadí,s aduiin istrativas: tis Conássões

Parlainentares de 1uquéritoeos Tribunaisde Contas" (in ]'(,t)ria,^^er(jlíltist-o?tíissões

parlanientares -	parlainentares de ínquérito. Rio: Forense, 1988, p. 1).

A Comissão Parlamentarde Inquérito -CPI, também chamada

Comissão Legislativa de Inquérito ou Comissão Especial de Inquérito, é

comissão temporária, criada para a apuração de fato determinado e por prazo

certo.

Encontrando sua fonte primária no §3Q doart. 58 da Constitu-

30 ição Federal, as Cornissões Parlamentares de Inquérito têm poderes de inves-

tigação próprios das autoridades judiciais, aléni de outros previstos no

Regimento Interno (ou na Lei Orgãnica do Município), e são criadas mediante

requerimento de um terço dos niembros da Casa Legisla tiva, para a apuração

de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso,

encarrúnhadas ao Ministério Público, oua outra autoridade competente, para



que se promova a responsabilidade civil, criminal ou administrativa do
infrator.

0 Regimento Interno da Assembléia Mineira, por seu art. 113,
1 Q, conceitua fato determinado:

"Art. 113 . ....
§ 1 2 - Considera -se fato determinado o acontecimento de relevante

interesse para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômíca e social do
Estado, que demanda investigação, elucidaçãoefiscalizaçrioe que estiverdevídamente
caracterizado no requerimento da comissão."

No desenvolvimento dos trabalhos da CPI, será observada, no
que couber, a legislação específica, devendo-se assinalar que se aplicam,
subsidiariamente, ao procedimento a Lei Federal n Q 1.579, de 18 de março de
1952, e as normas contidas no Código de Processo Penal.

Conforme se depreende dos dispositivos constitucionais refer-
entes à CPI, sua criação é automática: solicitada por, no mínimo, um terço dos
Vereadores e atendidos os demais requisitos constitucionais e regimentais,
caberá ao Presidente da Câmara receber o requerimento, despachá-lo a
publicação e, mediante indicação das Lideranças, observada, tanto quanto
possível, a representação proporcional dos partidos, constituir a Comissão,
indicando o fato determinado a ser objeto de apuração e fixando prazo certo
para a conclusão dos trabalhos.

JOSÉ NILO DE CASTRO afirma que a criação de CPI "é, na
verdade, o exercício deu mafranquia democrdtica, assegurada à minoria nos parlamen-
tos", e observa: "Seria desastroso, para a democracia, subordinara criação de CPIà
deliberação da maioria, pois, o mais das vezes, tal fato tornaria impraticdvel a
instituição desse instrumento de controle eficientíssímo. Subordind-1a ao voto da
maioria é o mesmo que negd-la, como prerrogativa da mirioria" (op. cit., p. 120-
121).

Ademais, dispõe o já citado art. 55 da Constituição do Estado,
reproduzindo a norma do art. 47 da Constituição Federal:

"Art. 55 - Salvo disposição constitucional em contrdrío, as deliber-
açõesda Assembléia L--gíslativa e de suas comissõesserão tomadaspormaioría de votos,
presente a maioria de seus membros."	 31

Se, por exemplo, constar do Regimento Interno, ou da Lei
Orgânica, a exigência de o requerimento de criação de CPI ser submetido à
deliberação do Plenário e depender do voto favorável da maioria absoluta,
estará sendo adotad o quorum nãoprevistoem disposição constitucional, o que



significa descumprimento de preceito da Lei Maior.

2.3.2 -Fiscalização Financeira

A fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Município

será exercida pela Câmara nos termos do art.31 da Constituição da República
e doart. 180 da Constituição Mineira.

Eis o texto dosdispositivos mencionados:

"Art. 31 (da Constituiçãoda República) -A fiscalização do Município

será exercida pe.lo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos

sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, naforma da lei.

§ 1 9 - 0 controle externo da Câmara Municipal será exercido com o

auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados 
ou 

do Município ou dos Conselhos ou
Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2 9 - OparecerpreVio,emítido pelo órgão competente sobre as contas
que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decísão de dois
terços dos membros da Câmara Municipal.

§ 3 e - As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias,
anualmente, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual

poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei.

Municipais.,' 

§ 4 2 - É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de Contas

"Art. 180 (da Constituição do Estado de Minas Gerais) - A Câmara
Municipal julgará as contas do Prefeito, mediante parecer prévio do Tribunal de

Contas,que terá trezentos e sessenta diasdeprazo, contados dese.0 recebimento, para

etniti-lo, tia forma da lei.

§ 1 9 Como procedíniento fiscalizador e orientador, o Tribunal de

Contas realiza rdliabit tia Imen te inspeções locaisnas Prefeituras, CâmarasMunicipaís

e demais órgãos eentidades da adminístração direta e da indireta dos Munici`pios.

§ 2 ^'- As decisões do Tribunal de Contas deque resulte imputação de

débito ou multa, terão eficácia de título executivo.

§3 2 - No primeiroe no últimoano de mandato do Prefeito Municipal,

o Município enviardao Tribunal de Contas inventário de todos os seus bens móveise
imóveis.

§ 4^ - 0 Tribunal 
de 

Contas exercerá, em relação ao Município e às
32	entidades de sua administração indireta, as atribuições previstas no art. 76 desta

Constituição, observado o disposto noart. 31 da Constituição da República. "

Dentre as atribuições cometidas ao Tribunal de Contas pelo

citadoart. 76da Constituição do Estado, encontra-sea de "realizar, poriniciativa
própri. a,oua lwdidodaAsseiiibléia Legislativaoti decomissãosua, inspeçãoeauditoria



de natureza contábil,financeira, orçamentária, operacional e patrimonial em órgão de
qualquer dos poderes e em entidade da administração indireta".

Deve-se mencionar, ainda, o § 2 1 do art. 77 da Constituição do
Estado, o qual prevê uma câmara composta de três Conselheiros, renovável
anualmente, para o exercício exclusivo da fiscalização financeira e orçamentária
dos Municípios.

2.4 -Função julgadora

No desempenho da função julgadora, quando exerce um juízo
político, compete à Câmara Municipal: a) julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os
Vereadores, nas infrações político-ad ministrativas previstas em lei federal; b)
decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos indicados
na Constituição Federal, na Lei Orgânica e na legislação federal aplicável; c)
procederá tomada de contas do Prefeito quando não apresentadas à Câmara,
dentro de 60 (sessenta) dias após a abertura da sessão legislativa; d) julgaras
contas do Prefeito, bem assim as da Mesa da Câmara.

A rejeição das contas pode ensejar a responsabilização político-
administrativa do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, do que poderá
resultar cassação de mandato, sem prejuízoda responsabilidade penal ou civil,
perante o judiciário, se for o caso.

2.4.1 - Crime de Responsabilidade e Outras Infrações

Nos termos do art. 29, VIII, da Constituição da República, o
julgamento do Prefeito se faz perante o Tribunal de justiça. É o que se chama
de foro privilegiado por prerrogativa de função, estabelecido não em consid-
eração à pessoa, mas em razão do cargo ou das funções que exerce.

Estabelece oart. 178 da Constituiçãodo Estado deMinasGerais:

"Art. 178 - 0 Prefeito é processado e julgado originariamente pelo
Tribunal de Justiça, nos crimes comuns e nos de responsabilidade.

Parágrafo único - Na forma da Lei Orgânica, compete à Câmara
Municipal ojulgamento doPrefeito porínfração político-adminístrativa, observada a
regra do § 4 1 do art. 175. "

0 último dispositivo citado tem o seguinte teor:	 33

"Art. 175 -...
§4 ,1 - Ao Vereador será assegurada ampla defesa em processo no qual

seja acusado, observados, entre outros requisitos de validade, o contraditório, a
publicidadeeo despacho ou decisão motivados."



OTribunal dejustiça julga o Prefeito por crimes de responsab-
ilidade (Decreto-LeinQ 201, de 27 de fevereiro de 1967,art. 1 1), crimes comuns
(definidos no Código Penal), contravençoes penais (previstas na Lei de
Contravenções Penais) e abuso de autoridade (Lei n 11 4.898, de 9 de dezembro
de 1965).

Esse julgamento não se confunde com o dos atos do Prefeito,
atacáveis, por exemplo, porMandado de Segurança ou Ação Popular, pois a
competência para julgo-los é do Juiz de Direito da Câmara.

Como já se verificou, competente para o julgamento das in-
frações político-administrativas do Prefeito éa própria Câmara Municipal.

11	
Segundo a lição de JOSÉ N ILO DE CASTRO, essas infrações

provêm deviolação de deveres éticos,funcionaisegovernamen tais locais,cujo objetivo

éa perda do mandato eletivo, quese pode darpela cassação e extinção ,' (in Direito
municipal positivo. Belo Horizonte: Livraria Dei Rey Editora, 1991, p. 324).

Oscrimes de responsabilidade previstos no Decreto-Lei n1 201 /
67 são crimes próprios do Chefe do Executivo Municipal. Entretanto, os
Vereadores podem ser co-autores desses crimes, caso em que sesujeitarão a
competente processo ejulgamento.

Pela prática de crimes comuns, contravenções penais e crimes
eleitorais, previstos, respectiva men te, no Código Penal, na Lei de Contra-
venções Penais e no Código Eleitoral, os Vereadores serão submetidos a

processo e julgamento pelo Poder judiciário. No que se refere aos crimes
funcionais, ou seja, aos cometidos no exercício de suas funções, osVereadores
são equiparados aos funcionários públicos, consoantea definição do art. 327 do
CódigoPenal:

"Art. 327- Considera-sefuncionário público, para os ^feitos penais,
quem,embora transito rianien te o ti sem remuneração, exerce cargo, emprego otífunção
pública."

Aprática deinfração político-adniinistr<itiva,deqLje trataoart.
71 do Decreto-Lei n' 201/67, pode resultar na cassação de mandato de
Vereador. Os casos de extinção de mandato estão previstos noart. 8Qdornesmo

34	
diploma.

Deve-se atentar para a diferença entre cassação e extinçãode
mandato: a primeira é ato constitutivo, de competência do Plenário da
Câmara;a segunda éato declaratório, decompetência da Mesa da Câmara.



Num e noutro caso, ojulgamento compete exclusivamenteao
Legislativo Municipal, cabendo ao Poderjud iciá rio, quando provocado,apre-
ciar tão-somente a regularidade do procedimento, sem entrar no mérito da
punição.

2-5 - Função Político-Parlamentar

No exercício da função político-parlamentar, o Poder Legislati-
vo Municipal apresenta-se como instância de discussão, em que se destacam:

a) a representação popular;
b) o debate das idéias (pluralidade);
c)a ação mediadora do desenvolvimento;
d) a intermediação de conflitos na relação município-comu-

rddade;
e)a avaliação das ações governamentais.

Como recursos institucionais disponíveis para o exercício da
função político-parlamentar, podem-se apontar: a tribuna da Câmara, os
acordos deLideranças,as audiências públicas com entidades da sociedadecivil,
as comissões destinadas à representação da Câmara em atos públicos, a
proporciona lid ade da participação, na constituição da Mesa e na de cada
comissão, dos partidos políticos ou dos blocos parlamentares representados na
Câmara.

2.5.1 - Conf litos Sociais

Nos dias atuais, a função político-parlamentar vem-se desta-
cando nasatividades dasCasas legislativas das três esferas depoder, principal-
mente por um aspecto. É que, especialmente no exercício desta função, os
parlamentos têm-se constituído, cada vez mais, no local adequado para a
solução dos conflitos que surgem entre os diversos segmentos da sociedade.

Com efeito, um povo que consegue erigir instituições por via
das quais se resolvam tais conflitos, de maneira civilizada e pacífica, protege~
se, sem dúvida, do perigo de resvalar para formas traumáticas de solução que
a ninguém podem mais interessar, pois a História já nos mostra, e com grande
clareza, que antes de se constituírem em solução, estas formas caracterizam-se,
muito mais, como novos problernas que se superpõem àqueles que se preten-
dem resolver. É o caso da luta armada entre classes sociais ou entre nações,	35
como se vê hoje na Sornália e na Bósnia-Herzegóvina, para não se falar no
mundo árabe.



2.6 -Prerrogativas e Limites de Atuação dos Vereadores

Como garantia da independência da Instituição Parlamentar,

são asseguradas prerrogativas aos membros do Poder Legislativo. No que
concerne aos Vereadores, é expressamente estabelecida, na Constituição da
República, a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos no exercício do

mandatoena circunscrição do Município, oquesignifica imunidade material:

ofato típico deixa de constituir crime, porque a norma constitucional afasta, no
caso,a incidência da n(,rnia penal. A inviolabilidade do Vereadorexclui tão-
somente o chamado crime d e opinião, acaso praticado porele, na circunscrição

do Município. Nãoseaplica ao Vereador, porém, a imunidade formal, que é
prerrogativa processual, reconhecida apenas aos membros do Congresso
Nacional eaos das Assembléias Legislativas.

A respeito dos limites à atuação do Legislativo Municipal,
ensina HELY LOPES MEIRELLES que "não podem os niunicípios criar direitos,
neni conceder poderes, nein restringirprerrogativas contra o texto das Constituições
Federale Estadual, poisas Cartas Próprías visam (il7t ,titisdiscrinii^iare regulainentar
as funções niunicipais." (apud DUMONT, Cícero. Lei orgânica municipal -
Roteiro para a sua elaboração. Belo Horizonte, Imprensa Oficial, 1989, p. 19).

Outrossim, o legislador municipal deve observaros princípios
constitucionais, federais e estaduais, podendo, em determinad os casos, desdo-
brá-losecomplementá-los.

0 Município há de exercer sua competência sem invasão das
áreas reservadas aos demais entes da Federação. Assim, o Vereadordeve estar

atento às matérias de competência exclusiva da União (art. 21 daConstituição
da República); às matérias de competência privativa da União (art. 22); às
matérias de competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito
Fed era I (a rt. 24).

Ademais, constitui baliza à atuação da Câmara Municipal a
atribuição, ao Prefeito, da iniciativa exclusiva de determinadas matérias.

No âmbito do Legisla ti vo Munici pa 1, existem limitesàaçãodo
Vereador no que se refere à apresentação de proposições de caráter político,
processual, legislativo ou administrativo cuja iniciativa seja atribuída exclusi-
vamente à Mesa da Câmara.

36

Os mecanismos postos à disposição do Legislativo Municipal,
permitindo-lhe exercer, ativa eeficazmente,as novas atribuições que lhesão

conferidas pelas Constituições da República edoEstadoepela LeiOrgânicado

Município, contribuirão, sem dúvida, para a efetiva retomada de suas prerrog-
ativaseparaa consecução dos seus fins institucionais.
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