
LEI ORGÂNICA DE CUNHA PORÃ - PARTE 3 

TITULO IX   DAS ORGANIZAÇÔES DOS PODERES      

                          CAPITULO I   

   DAS DISPOSIÇÕES GERAIS   

 Art. 49. São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o 
Executivo e o Legislativo.  

Parágrafo Único. Salvo expressas exceções previstas nesta Lei Orgânica, é 
vedado a qualquer dos Poderes, delegar 
competências.                                          

CAPITULO II                            

 DO PODER LEGISLATIVO                                                

Seção I                                  

 Das Disposições Gerais    

Art. 50. O poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal.  

Parágrafo Único. Cada legislatura tem a duração de quatro anos, 
correspondendo cada ano uma sessão legislativa.  

Art. 51. A Câmara Municipal compõe-se de vereadores eleitos pelo sistema 
proporcional, como representantes do povo, com o mandato de quatro anos. 

 §1º -[1]     a)    §2º-[2]   

Art. 52 –[3] 52. As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de 
votos, presente a maioria absoluta dos seus membros, salvo as exceções 
previstas nesta Lei Orgânica e no Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores Municipal.                                                

 Seção II                        

 Da Competência da Câmara Municipal  

Art. 53. Cabe a Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre 
todas as matérias de competência do Município, especialmente sobre: 

I - tributos municipais, arrecadação e dispêndio de suas rendas; 

II - isenção ou anistia em matéria tributaria, bem como a remissão de dividas; 
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III - orçamento anual, projeto de diretrizes orçamentárias, plano plurianual e 
autorização para abertura de créditos suplementares e especiais; 

IV - operações de crédito, e auxílio a subvenções; 

V -  concessão, permissão e autorização de serviços públicos; 

VI - concessão administrativa de uso de bens municipais; 

VII - alienação de bens públicos; 

VIII - aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doação sem 
encargo; 

IX - organização administrativa municipal, criação, transformação e extinção de 
cargos e funções publicas, bem como a fixação dos respectivos vencimentos; 

X - criação e estruturação das secretarias municipais e demais órgãos da 
administração pública, bem assim a definição das respectivas atribuições; 

XI - aprovação do Plano Diretor e demais plano e programas do governo; 

XII - autorização para assinaturas de convênios de qualquer natureza com 
outros municípios ou com entidades publicas ou privadas; 

XIII - delimitação do perímetro urbano; 

XIV - transferência temporária da sede do governo municipal; 

XV - autorização para mudança de denominação de próprios, vias e 
logradouros públicos; 

XVI - normas urbanísticas, particularmente as relativas a zoneamento e 
loteamento;   

XVII - organização das funções, fiscalizadas da Câmara; 

XVIII - normalização da iniciativa popular de projetos de lei de interesse 
específico do Município, da cidade, de distritos, vilas ou bairros, através da 
manifestação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado afetado; 

XIX  - criação, organização e supressão de distritos; 

XX - criação, transformação e extinção e extruturamento de empresas publicas, 
sociedades de economia mista, autarquias e fundações publicas municipais;  

Art. 54. É da Competência exclusiva da Câmara Municipal e Independem de 
sanção do prefeito: 

I - eleger os membros de sua Mesa Diretora; 



II - elaborar o seu Regimento Interno; 

III - organizar os serviços administrativos internos e promover os cargos 
respectivos; 

IV - propor a criação e extinção dos cargos dos serviços administrativos 
internos e a fixação dos respectivos vencimentos; 

V - conceder licença ao Prefeito, Vice-Prefeito e vereadores; 

VI -[4] autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município por mais de quinze (15) 
dias por necessidade do serviço, ou por qualquer prazo para ausentar-se do 
País; 

VII - exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do Município, 
mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do poder 
executivo; 

VIII - tomar e julgar contas do Prefeito, deliberando sobre o parecer do Tribunal 
de Contas do Estado no prazo Máximo de sessenta dias do recebimento, 
observados os seguintes preceitos: 

a) o parecer do Tribunal de contas só deixará de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros da Câmara; 

b)[5] se as contas não forem deliberadas no prazo previsto no inciso VII deste 
artigo, o Presidente da Câmara convocará sessões extraordinárias até que se 
ultime a votação, sobrestadas as demais matérias constantes da Ordem do 
Dia;           

c) no decurso do prazo previsto na alínea anterior, as contas do Prefeito ficarão 
a disposição de qualquer contribuinte do Município, para exame  e apreciação, 
o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, nos termos da lei; 

d)[6] se a decisão da Câmara for pela rejeição das contas, garantir-se-á ao 
Prefeito responsável amplo direito de defesa, tanto no âmbito da Comissão 
competente como perante o Plenário;            

 e)[7] a Câmara Municipal poderá, antes do julgamento das Contas, em 
deliberação por maioria simples, de posse dos esclarecimentos prestados pelo 
Prefeito, ou à vista de fatos novos que evidenciem indícios de irregularidades, 
devolver o processo ao Tribunal de Contas do Estado, para reexame e novo 
parecer;            

f)[8] recebido o segundo parecer emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, a 
Câmara Municipal deverá julgar definitivamente as Contas, no prazo 
estabelecido no inciso VIII;            

g)[9] o prazo a que se refere o inciso VIII interrompe-se durante o recesso da 
Câmara Municipal e suspende-se quando o processo sobre as contas for 
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devolvido ao Tribunal de Contas do Estado para reexame e novo 
parecer;            

h)[10] rejeitadas as contas, serão estas, imediatamente, remetidas ao 
Ministério Público para fins de direito;  

IX - decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos 
indicados, na Constituição Federal, nesta lei Orgânica e na legislação federal 
aplicável; 

X  -[11] autorizar a realização de empréstimo ou operação de crédito interno ou 
externo de qualquer natureza, de interesse do Município;   

XI - proceder à tomada de contas do Prefeito, através da comissão especial, 
quando não apresentadas a câmara, dentro de sessenta dias após a abertura 
da sessão legislativa; 

XII -[12] Revogado 

XIII - estabelecer e mudar temporariamente o local de suas reuniões; 

XIV -[13] convocar os Secretários do Município ou autoridade equivalente para 
prestar esclarecimentos, aprazando dia e hora para o comparecimento; 

XV - encaminhar pedidos escritos de informação a Secretário do Município ou 
autoridade equivalente, importando crime de responsabilidade a recusa  ou o 
não atendimento no prazo de trinta dias, bem como a prestação de 
informações falsas; 

XVI - ouvir Secretários do Município, ou autoridades equivalentes, quando. Por 
sua iniciativa ou mediante entendimentos prévios com a Mesa, comparecerem 
a Câmara Municipal para expor assunto de relevância da Secretaria ou do 
órgão da administração de que forem titulares; 

XVII  - deliberar sobre o adiantamento e a suspensão de suas reuniões; 

XVIII -[14] criar Comissão Parlamentar de Inquérito, observado o disposto no 
artigo 65 e seus parágrafos desta Lei Orgânica e no Regimento Interno; 

XIX - conceder titulo de cidadão honorário ou conferir homenagem a pessoas 
que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços ao Município, ou 
nele se tenham destacado pela atuação exemplar na vida pública e particular 
mediante proposta de voto por dois terços dos membros da Câmara; 

XX - solicitar a intervenção do Estado no Município; 

XXI -[15] julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os Vereadores, nos casos previstos 
nesta Lei Orgânica; 
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XXII - fiscalizar e controlar os atos do poder executivo, incluídos os atos da 
administração indireta; 

XXIII - [16]fixar por lei, os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito, dos 
Vereadores e dos Secretários Municipais e sua forma de reajuste, em cada 
legislatura para a subseqüente, até 06 (seis) meses antes do término do 
mandato, observado o que dispõe os artigos 37, XI, 150, II, 153, §2º, I, da 
Constituição Federal;             

 § 1º[17] Os subsídios de que trata o inciso XXIII do “caput” deste 
artigo serão fixados em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie 
remuneratória, podendo o Presidente da Câmara ter subsidio 
diferenciado.            

§ 3.º[18] Os subsídios de que trata o parágrafo anterior serão revistos 
anualmente, por lei específica, sempre na mesma data e nos mesmos índices 
da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Município.  

XXIV - sustar os atos dos normativos do Poder Executivo que exorbitem o 
poder regulamentar ou os limites da delegação legislativa; 

XXV - resolver definitivamente sobre convênios, consórcios ou acordos 
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio 
municipal;                                                

Seção III                                     

   Dos Vereadores  

Art. 55. Os vereadores são invioláveis, no exercício do seu mandato ou na 
circunscrição do Município, por suas opiniões, palavras ou votos. 

 § 1º-[19] Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre 
informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato, nem 
sobre as pessoas que lhe confiaram ou deles receberam informações.  

§ 2º-[20] Cabe à Mesa Diretora da Câmara Municipal a defesa do Vereador 
atingido em sua inviolabilidade, física ou moral, no exercício do mandato, 
quando este assim requerer.   

Art. 56. É vedado ao Vereador:    

I - desde a expedição do diploma: 

a)    firmar ou manter contato com o município, com suas autarquias, fundações, 
empresas públicas, sociedades de economia mista ou com suas empresas 
concessionárias de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a 
cláusulas uniformes;           
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 b) aceitar cargo ou função, salvo mediante aprovação em concurso público e 
observado o disposto no art. 38 da Constituição Federal;  

 II - desde a posse:a)    [21]ocupar cargo, função ou emprego, na administração 
Pública Direta ou Indireta, salvo mediante aprovação em concurso público e 
observado o disposto no artigo 58, 

§1º desta Lei orgânica; 

b)    exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal; 

c)    ser proprietário, controlador ou diretor da empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público do Município, ou 
nela exercer função remunerada; 

d)    patrocinar causa junto ao Município em que seja interessada qualquer das 
entidades a que se refere à alínea “a” do inciso I;  

Art. 57. Perderá o mandato o vereador: 

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar ou 
atentatório as instituições vigentes; 

III - quem utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de 
improbidade administrativa; 

IV - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, a sexta parte 
das sessões extraordinárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença  ou 
missão autorizada pela edilidade; 

V - que fixar residência fora do Município 

VI - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 

VII - que sofrer condenação criminal em sentença judicial transitada em 
julgamento.         

§ 1º Além dos casos definidos  em Regimento Interno da Câmara Municipal, 
considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das 
prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepção de vantagens ilícitas 
ou imorais.     

 § 2º[22] Nos casos dos incisos I, II, e VII a perda do mandato será declarada 
pela Câmara, por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da 
Mesa, de eleitor do município, assegurada ao acusado ampla defesa, nos 
termos do Código de Ética e Decoro Parlamentar integrante do Regimento 
Interno da Câmara de Vereadores de Cunha Porã.            
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§ 3º[23] Nos casos previstos nos incisos III, IV, V e VI, a perda será declarada 
pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus 
membros ou de eleitor do município, assegurada ampla defesa, observado, 
quanto ao processo, no que couber, o disposto no Código de Ética e Decoro 
Parlamentar.  

Art. 58. O Vereador poderá licenciar-se: 

I - por motivo de doença; 

II - para tratar sem remuneração, de interesse particular, desde que seu 
afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa; 

III - para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse 
do município.            

IV -[24] por motivo de maternidade, pelo período de 120 (cento e vinte) 
dias;       

§ 1º Não perderá o mandato, considerando-se automaticamente licenciado o 
Vereador investido no cargo de Prefeito, de Secretario Municipal, Secretario ou 
Ministro de Estado, ou Diretor de órgão da Administração Publica Direta ou 
Indireta do Município, do Estado ou da União, conforme previsto no artigo 56, 
inciso II alínea “a” desta Lei Orgânica.      

§ 2º Ao vereador licenciado nos termos do inciso I, a Câmara poderá 
determinar o pagamento, no valor que estabelecer e na forma que especificar, 
de auxilio doença, desde que este valor não ultrapasse o da parte fixa da 
remuneração do Vereador.      

§ 3º O auxílio de que trata o anterior poderá ser fixado no curso de legislatura e 
não será computado para o efeito de cálculo da remuneração dos vereadores. 

 § 4º[25] A licença para tratamento de interesse particular não será inferior a 30 

(trinta) dias e o Vereador não poderá reassumir o exercício do mandato antes do 

término da licença. 

 § 5º Na hipótese do 1º, o Vereador poderá optar pela remuneração do 
mandato.       

§ 6º[26] Na hipótese prevista no § 1. º do “caput” deste artigo, o Vereador 
poderá optar pelo subsídio do mandato.  

Art. 59.[27] Dar-se-á a convocação do suplente de Vereador nos casos de vaga, 

licença ou investidura nos cargos de que trata o § 1. º do “caput” deste artigo.         

§1º O Suplente convocado deverá tomar posse no prazo de quinze dias, 
contados da data de convocação, salvo justo motivo aceito pela Câmara, 
quando se prorrogará o prazo.      
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§ 2º Enquanto a vaga em que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, 
calcular-se-á o“quorum” em função dos Vereadores 
remanescentes.                                                            

Seção IV                                                     

Das Reuniões Art. 60.[28] A Câmara Municipal reunir-se-á anualmente, em 
sua sede, de 02 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de 
dezembro.             

§ 1º Quando a reunião inaugural de cada sessão legislativa coincidir, sábados, 
domingos e feriados, será transferida para o primeiro dia útil subseqüente.      

§ 2º A convocação da Câmara é feita no período e nos termos estabelecidos 
no “caput” deste artigo, correspondente a sessão legislativa ordinária.      

§ 3º A sessão legislativa não será interrompida sem a deliberação do projeto de 
lei de diretrizes orçamentárias.       

§ 4. º -[29] As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário, de dois 
terços dos Vereadores, adotada em razão de motivo relevante.  

Art. 61. A convocação extraordinária da Câmara far-se-á: 

I - pelo Prefeito, quando este entender necessária; 

II - pelo Presidente da Câmara para o compromisso e a posse do   Prefeito e 
do Vice-Prefeito; 

III - pelo Presidente da Câmara ou pela maioria dos membros desta, em casos 
de urgência ou interesse publico relevante; 

IV - pela Comissão representativa da Câmara, conforme previsto no art. 67º, 

V. desta Lei Orgânica;  

Parágrafo Único – Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal 
somente Deliberará sobre a matéria pela qual foi convocada.  

Art. 62. As sessões da Câmara realizar-se-ão em recinto destinado ao seu 
funcionamento, observando o disposto do art. 54, XIII, desta Lei 
Orgânica.          

§ 1º O horário das sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara Municipal, é 
o estabelecimento do se Regimento Interno.     

§ 2º Poderão ser realizadas sessões solenes fora do recinto da Câmara.     

§ 3º[30] As sessões somente poderão ser abertas com a presença de, no 
mínimo, um terço dos Vereadores.     

http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn28
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn29
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn30


§ 4º As sessões serão públicas, salvo deliberação em contrário, de dois terços, 
dos vereadores, adotada em razão de motivo relevante.     

§ 5º Considerar-se-á a sessão o Vereador que assinar o livro de presença ate o 
inicio da ordem do dia, particular dos trabalhos do Plenário e das votações.  

Seção V 

Da Mesa e das Comissões  

Art. 63. A Câmara reunir-se-á em reunião preparatória a partir de um de janeiro 
no primeiro ano da legislatura, para posse de seus membros e eleição de 
Mesa.             

§ 1º A pose ocorrerá em sessão solene, que se realizará independente de 
número, sob a Presidência do Vereador mais idoso dentre os presentes.       

§ 2º O Vereador que não tomar pose na sessão prevista no parágrafo anterior 
deverá fazê-lo dentro do prazo de quinze dias do inicio do funcionamento 
ordinário da Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo, aceito 
pela maioria absoluta dos membros da Câmara.       

§ 3º Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a 
presidência do mais idoso dentre os presentes e a, maioria absoluta dos 
membros da Câmara, elegerão os componentes da Mesa, que serão 
automaticamente empossados.       

§ 4º Inexistindo numero legal, o Vereador mais idoso, dentre os presentes 
permanecerá na Presidência e convocara sessões diárias ate que seja eleita a 
Mesa.       

§ 5º A eleição para a renovação da mesa, para segundo biênio, far-se-á na 
última reunião ordinária da segunda sessão de cada legislatura, e a pose se 
dará em sessão solene, no primeiro dia útil do mês de janeiro do ano 
subseqüente.[31]       

§ 6º O mandato da mesa será de dois anos, vedada à recondução  para o 
mesmo cargo na eleição imediatamente subseqüente.  

Art. 64. A mesa da Câmara se compõe do Presidente, do primeiro Vice-
Presidente, do segundo Vice-Presidente, do primeiro Secretário e do segundo 
Secretário, os quais se substituirão nesta ordem.        

§ 1º Na Constituição da Mesa é assegurada tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que 
participam da casa.       

 § 2º Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador mais idoso assumirá a 
Presidência.       
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§ 3 º Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído da mesma, pelo 
voto de dois terços dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou 
ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais elegendo-se outro 
Vereador para complementação do mandato.      

§ 4º O Presidente representa O Poder Legislativo.  

Art. 65.  A Câmara terá comissões permanentes e especiais.        

§ 1º As comissões permanentes em razão da matéria de sua competência 
cabe: 

I - discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma de Regimento Interno, 
a competência do Plenário, salvo se houver recurso de um terço dos membros 
da Câmara; 

II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil; 

III  - convocar os secretários municipais ou os diretores equivalentes, para 
prestar informação sobre assuntos inerentes a suas atribuições; 

IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer 
pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades publicas; 

V - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão; 

VI - exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos atos do 
Executivo e da Administração Indireta;         

§ 2º As comissões especiais, criadas por deliberação do Plenário, serão 
distintas ao estudo de assuntos específicos e a representação da Câmara em 
congressos, solenidades ou outros atos públicos.       

§ 3º Na formação das comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a 
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que 
participem da Câmara.       

 § 4º[32] As Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de 
investigação próprios, além de outros previstos no Regimento Interno da 
Câmara, serão criadas a requerimento de um terço dos Vereadores, 
independentemente de deliberação do Plenário, para a apuração de fato 
determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, 
encaminhado ao Ministério Público, para que promova a responsabilidade civil 
ou criminal dos infratores, ou a outros órgãos competentes para o 
caso.                        

§ 5º[33] A criação de Comissão Parlamentar de Inquérito dependerá de 
deliberação do plenário, se não for determinada pelo terço dos 
Vereadores.                        
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§ 6.º[34] No exercício de suas atribuições, poderão as Comissões 
Parlamentares de Inquérito realizar as diligências que reputarem necessárias, 
convocar Secretários, Assessores e servidores municipais, tomar o depoimento 
de quaisquer autoridades municipais, ouvir os indiciados, inquirir testemunhas 
sob compromisso, requisitar de repartições públicas e dos órgãos da 
administração indireta informações e documentos, e transportar-se aos lugares 
onde se fizer mister sua presença.                        

§ 7.º[35] Se as medidas previstas no parágrafo anterior não puderem ser 
cumpridas, as Comissões Parlamentares de Inquérito poderão requerê-las 
através do Poder Judiciário.                         

 § 8.º[36] Os pedidos de informações e documentos necessários à investigação 
independem de deliberação do Plenário da Câmara, sendo os prazos para o 
seu fornecimento definidos pela própria Comissão.                         

§ 9.º[37] As conclusões das Comissões Parlamentares de Inquérito 
independem de deliberação do Plenário.                        

§ 10.º[38] Nos termos do artigo 3.º da Lei Federal n.º 1.579, de 18 de março de 
1.952, as testemunhas serão intimadas de acordo com as prescrições 
estabelecidas na legislação penal e, em caso de não comparecimento sem 
motivo justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade 
onde residem ou se encontrem, na forma do artigo 218 do Código de Processo 
Penal.  

Art. 66. A maioria, a minoria, as Representações Partidárias, mesmo com 
apenas um membro, os blocos parlamentares  terão Líder e, se for o caso, 
vice-líder.                     

 § 1º A indicação dos lideres será feita em documento subscrito pelos membros 
das representações majoritárias, minoritárias, blocos parlamentares ou partidos 
políticos a Mesa.       

§ 2º Os Lideres indicarão respectivos vice-líderes, se forem o caso, dando 
Conhecimento a Mesa da Câmara desta designação.       

§ 3º Além de outras atribuições previstas no Regimento Interno, os lideres 
indicarão os representantes partidários nas comissões das Câmaras.       

§ 4º Ausente ou impedido o líder, suas atribuições serão exercidas pelo Vice-
Líder.  

Art 67.[39] Ao término de cada sessão legislativa, a Câmara elegerá, dentre os 
seus membros, uma comissão representativa, cuja composição reproduzirá, 
tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação partidária ou dos 
blocos parlamentares na Casa, que funcionará nos interregnos das sessões 
legislativas ordinárias, com as seguintes atribuições: 
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I - reunir-se ordinariamente uma vez por quinzena e, extraordinariamente, 
sempre que convocada pelo Presidente; 

II - zelar pelas prerrogativas do Poder Legislativo; 

III - zelar pela observância da Lei Orgânica e dos direitos e garantias 
individuais; 

IV - autorizar o Prefeito a ausentar-se do Município por mais de quinze dias, 
observando o disposto no inciso VI do art. 54º desta Lei Orgânica; 

V - convocar extraordinariamente a Câmara em caso de urgência ou interesse 
do publico relevante.  

Parágrafo Único. A Comissão Representativa, será constituída por numero 
impar de membros e deverá apresentar relatório dos trabalhos por ela 
realizados, quando ao reinicio do período de funcionamento ordinário da 
Câmara.  

Art. 68.[40] À Câmara Municipal, observado o disposto nesta Lei Orgânica, 
compete elaborar o seu Regimento Interno, dispondo sobre sua organização, 
funcionamento e todo e qualquer assunto de sua administração interna. 

I –[41] revogado           

  II –[42] revogado            

III –[43] revogado            

 IV –[44] revogado            

 V –[45] revogado            

VI –[46] revogado            

VII –[47] revogado            

VIII –[48] revogado  

Art. 69. A Mesa, dentre outras atribuições, compete: 

I - legislativos; 

II -[49] dispor sobre a organização da Câmara, seu funcionamento, a criação, 
transformação ou extinção de cargos e funções, de seus serviços e a fixação, 
por lei, da respectiva remuneração; 

III - apresentar projetos de lei dispondo sobre a abertura de créditos 
suplementares ou especiais, através do aproveitamento total ou parcial das 
consignações orçamentárias da Câmara; 
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IV - promulgar a Lei Orgânica e suas emendas; 

V - representar, junto ao executivo, sobre necessidades de economia interna. 

VI - contratar, na forma da lei, por tempo determinado, para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público. 

 Art. 70. Dentre outras atribuições, compete o Presidente da Câmara: 

I - Representar a Câmara em juízo ou fora dele; 

II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administração em 
Câmara; 

III - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno; 

IV - promulgar as resoluções e decretos legislativos; 

V - promulgar as leis com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo 
Plenário, desde que não aceita esta decisão em  tempo hábil, pelo Prefeito; 

VI - fazer publicar os atos da Mesa, as resoluções decretos legislativos e as leis 
que vier a promulgar, na forma da lei; 

VII - autorizar as despesas da Câmara; 

VIII - representar, por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de lei 
ou ato municipal; 

IX - solicitar, por decisão da maioria absoluta da Câmara, a intervenção dos 
municípios nos casos admitidos pela Constituição Federal, pela Constituição 
Estadual e pela Lei Orgânica; 

X - encaminhar, para parecer prévio, a prestação de contas ao Tribunal de 
Contas de Estado ou Órgão a que for atribuída tal competência. 

XI –[50] manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força 
necessária para esse fim.   

Seção VI 

Do Processo Legislativo 

 Art. 71. O Processo Legislativo Municipal compreende a elaboração de: 

I - emendas na Lei Orgânica Municipal; 

II - leis complementares; 

III - leis ordinárias; 
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IV -[51] revogado 

V - decretos legislativos; 

e VI - resoluções.  

Art. 72. A Lei Orgânica Municipal poderá ser emendada mediante proposta: 

I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara; 

II - do Prefeito municipal; 

III –[52] de pelo menos 5 (cinco) por cento do eleitorado do Município;            

IV –[53] por iniciativa da Mesa Diretora para adaptação às legislações Estadual 
e Federal.       

§ 1º A proposta esta votada em dois turnos com interstício de dez dias, e 
aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal.      

§ 2º A emenda a Lei Orgânica Municipal esta promulgada pele Mesa da 
Câmara com o respectivo numero de ordem.      

§ 3º  A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência do estado de sitio 
ou de intervenção no município.  

Art. 73 – A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer 
Vereador, comissão permanente da Câmara, ao Prefeito e aos cidadãos, que a 
exercerão sob a forma de moção articulada, subscrita, no mínimo, por cinco por 
cento total do número de eleitores afetados pele abrangência da proposição.  

Art. 74.[54] As leis complementares somente serão aprovadas, emendadas ou 
alteradas, se obtiverem aprovação da maioria absoluta dos votos dos membros 
da Câmara Municipal, observados os demais termos de votação das leis 
ordinárias.  

Parágrafo Único. Serão leis complementares, dentre outras previstas nesta Lei 
Orgânica: 

I - código Tributário Municipal; 

II - código de obras; 

III - código de posturas; 

IV -[55] lei instituidora do regime jurídico dos servidores municipais e diretrizes 
para a elaboração do plano de carreira; 

V - lei instituidora da guarda municipal ; 
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VI - lei de criação de cargos e funções públicos, 

VII - lei que institui o plano diretor de desenvolvimento integrado.  

Art. 75. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre: 

I - criação, transformação ou extinção de cargos ou funções públicos da 
Administração Direta ou autárquica ou aumento de sua remuneração; 

II - servidores públicos do Poder Executivo, da Administração Indiretas e 
autarquias, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e 
aposentadoria; 

III - criação, estruturação e atribuições das Secretarias, Departamentos ou 
Diretorias equivalentes a órgãos da Administração Publica; 

IV - matéria orçamentária, e a que autorize abertura de créditos ou conceda 
auxilio e subvenções; 

Parágrafo Único. Não será permitido aumento de despesa prevista nos projetos 
de iniciativa exclusiva do Prefeito Municipal, salvo quando tratarem de matéria 
orçamentária. 

 Art 76. É de competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa de leis 
que disponham sobre: 

 I - autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais , através 
do aproveitamento total ou parcial das insignações orçamentárias da Câmara; 

II - organização dos serviços administrativos na Câmara, criação transformação 
ou extinção, de seus cargos e funções e fixação da respectiva remuneração;  

Parágrafo Único. Nos projetos de competência exclusiva da Mesa da Câmara 
não serão admitidos emendas que aumentem a despesa prevista, salvo 
matéria que fixar remuneração relativa ao inciso II deste artigo.  

Art. 77. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciação de projetos de 
sua iniciativa.           

§ 1º Solicitada à urgência a Câmara deverá se manifestar em até trinta dias 
sobre a proposição, contados da data em que foi feita a solicitação.     

§ 2º Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior sem deliberação pela 
Câmara, será a proposição incluída na ordem do dia, sobrestando-se as 
demais proposições para que se ultime a votação.     

§ 3º O prazo do §1º não ocorre no período do recesso da Câmara nem se 
aplica aos projetos de lei complementar. 



 Art. 78. Aprovado o projeto de lei este será enviado ao Prefeito que, 
aquiescendo, o sancionará.       

§ 1º O Prefeito considerando o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou 
contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 
quinze dias úteis, contados da data de recebimento, e comunicará, dentro de 
quarenta e oito horas, ao Presidente da Câmara, os motivos do veto.      

§ 2º Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o silêncio do prefeito importará 
sanção.      

 § 3º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, 
de inciso ou de alínea.      

 § 4º A apreciação de veto, pelo plenário da Câmara, será feita dentro de trinta 
dias a contar do seu recebimento, em uma só discussão e votação, com 
parecer ou sem ele, considerando-se rejeitado pelo voto da maioria absoluta 
dos vereadores, em escrutínio secreto.      

]§ 5º Rejeitado o veto, será o projeto enviado ao Prefeito, para a 
promulgação.      

 § 6º Esgotado sem deliberação o prazo estabelecido no § 4º, o veto será 
colocado na Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais 
proposições, até sua votação final, ressalvadas as matérias de que trata o art. 
77º desta Lei Orgânica.      

 § 7º A não promulgação da lei no prazo de 48 horas pelo Prefeito, nos casos 
de § 2º e § 5º, autoriza o Presidente da Câmara a fazê-la em igual prazo. 

 Art. 79.[56] A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá 

constituir objeto de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante 
proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara.     

§ 1º Os atos de competência privativa da Câmara, a matéria reservada a lei 
complementar, os planos plurianual e orçamentos não serão objetos de 
delegação.     

§ 2º A delegação ao Prefeito será efetuada sob a forma de decreto legislativo, 
que especificará o seu conteúdo e os termos de seu exercício.     

§ 3º O decreto legislativo poderá determinar a apreciação do projeto pela 
Câmara, que fará em votação única, vedada à apresentação da emenda.  

Art. 80.[57] As resoluções serão destinadas a regular matéria de competência 
privativa da Câmara, referentes à sua economia interna, nos termos do 
Regimento Interno.             

Parágrafo único[58] - revogado  
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Art. 81.[59] Os decretos legislativos destinar-se-ão a regular matéria de 
competência privativa da Câmara, com efeitos externos, nos termos do 
Regimento Interno.  

Seção VII 

Da Fiscalização Contábil,Financeira e Orçamentária  

Art. 82. A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e 
patrimonial do Município e das entidades da administração direta e indireta, 
quando a legalidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de 
receites, será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle externo, e 
pelo sistema de controle interno de cada poder.  

Parágrafo Único.[60] Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, 
entidade pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Município 
responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza 
pecuniária.  

Art. 83.[61] No exercício do controle externo caberá à Câmara 
Municipal:             

 I –[62] julgar as contas anuais prestadas pelo Prefeito e apreciar os relatórios 
sobre execução do plano de governo;            

II –[63] fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da 
administração indireta;            

 III –[64] realizar, por delegados de sua confiança, inspeção sobre quaisquer 
documentos de gestão da administração direta ou indireta municipal, bem 
como a conferência dos saldos e valores declarados como existentes ou 
disponíveis em balancetes e balanços;            

 IV –[65] representar às autoridades competentes para apuração de 
responsabilidade e punição dos responsáveis por ilegalidades ou 
irregularidades praticadas, que caracterizem corrupção, descumprimento de 
normas legais ou que acarretem prejuízos ao patrimônio municipal.             

§ 1º[66] O parecer prévio emitido pelo tribunal de Contas do estado sobre as 
contas anuais que o Prefeito deve prestar, só deixará de prevalecer por 
decisão de dois terço dos membros da Câmara Municipal.             

§ 2º[67] A Câmara Municipal remeterá ao Tribunal de Constas do Estado cópia 
do ato de julgamento das contas do Prefeito.             

 § 3º[68] As contas anuais do Município ficarão na Câmara Municipal, a partir 
de 28 de fevereiro do exercício subseqüente, durante sessenta dias à 
disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação, o qual poderá 
questionar-lhe a legitimidade.             
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 § 4º[69] As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Executivo ficarão 
disponíveis, durante todo o exercício, na Câmara Municipal e no órgão técnico 
responsável pela sua elaboração, para consulta e apreciação pelos cidadãos e 
instituições da sociedade.       

§ 5º Recebido o parecer prévio, a comissão permanente de fiscalização sobre 
ele e sobre as contas dará seu parecer em quinze dias.       

§ 6º Somente pela decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal 
deixara de prevalecer o parecer prévio do Tribunal de Contas. 

 Art. 84. A comissão permanente de fiscalização, diante de indícios de 
despesas não autorizadas ainda que sob forma de investimentos são 
programados ou de subsídios não aprovados, poderá solicitar da autoridade 
responsável que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos 
necessários.        

§ 1º Não prestados os esclarecimentos ou considerados insuficientes, a 
comissão permanente de fiscalização solicitará ao Tribunal de Contas 
pronunciamento exclusivo sobre matéria, em caráter de urgência.       

§ 2º Entendendo o Tribunal de Contes  irregular a despesa, a comissão 
permanente da fiscalização, se julgar que o gasto possa causar dano 
irreparável ou grave lesão econômica publica, proporá a Câmara a sua 
sustação.  

Art. 85. Os poderes Executivo e Legislativo manterão de forma adequada, 
sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, execução 
dos programas do governo e dos orçamentos do Município; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quando a eficácia e 
eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração municipal bem como a aplicação de recursos 
públicos municipais por entidades de direito privado; 

III - exercer o controle das operações de credito, avais e garantias, bem como 
dos direitos e haveres do Município; 

IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.               

§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência a Comissão de 
Fiscalização da Câmara Municipal, sob pena de responsabilidade solidária.       

§ 2º Qualquer cidadão,partido político, associado ou sindicato é parte legítima 
para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante a 
Comissão de Fiscalização da Câmara Municipal.       
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§ 3º A Comissão permanente de Fiscalização da Câmara Municipal, tomando 
conhecimento de irregularidades ou ilegalidades, poderá solicitar autoridade 
competente que, no prazo de cinco dias, preste os esclarecimentos 
necessários, agindo na forma prevista no §1º do art. 84º desta Lei 
Orgânica.       

§ 4º  Entendendo o Tribunal de Contas pela irregularidade ou ilegalidade, a 
Comissão permanente de Fiscalização proporá a Câmara Municipal à medida 
que julgar conveniente á situação.  

CAPITULO III 

DO PODER EXECUTIVO 

 Seção I 

Do Prefeito e Vice-Prefeito  

Art. 86. O Poder Executivo Municipal é exercido pelo Prefeito, auxiliado pelos 
Secretários Municipais ou diretores equivalentes.  

Parágrafo único – [70]revogado  

Art. 87. A eleição do Prefeito o do Vice-Prefeito realizar-se-á simultaneamente 
com a dos Vereadores, nos termos estabelecidos com os art. 29, I e II da 
Comissão Federal.  

Parágrafo único – A eleição do Prefeito importará com a do Vice-Prefeito com 
ele registrado.  

Art. 88. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano 
subseqüente o da eleição em sessão da Câmara Municipal, prestando o 
compromisso de manter, defender e cumprir a lei Orgânica, observar a Lei da 
União, do Estado e do Município, promover o bem geral dos munícipes e 
exercer o cargo com a inspiração da democracia, da legitimidade e da 
legalidade.  

Parágrafo único. Decorridos dez dias de data fixada para a posse, se o Prefeito 
ou o Vice-Prefeito, salvo motivo de forca maior, não tiverem assumido o cargo, 
este será declarado vago.  

Art. 89. Substituirá o Prefeito no caso de impedimento de suceder-lhe-á, no de 
vaga, o Vice-Prefeito.      

§ 1º O Vice-Prefeito não poderá recusar-se de substituir o Prefeito, sob pena 
de extinção do mandato.      

§ 2º O Vice-Prefeito, alem de outras atribuições que lhe foram conferidas por 
lei, auxiliará o Prefeito, sempre que por ele convocado para missões 
especiais.      
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 § 3º A investidura do Vice-Prefeito em secretaria Municipal não impedira as 
funções previstas no parágrafo anterior.  

Art. 90. Em caso do impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou vacância do 
cargo, assumirá a administração Municipal o Presidente da Câmara.   

§ 1º[71] A recusa do Presidente da Câmara, por qualquer motivo, a assumir o 
cargo de Prefeito, importará em automática renuncia sua função de dirigente do 
Legislativo, ensejando assim, a eleição de outro membro para ocupar, como 
Presidente da Câmara, a chefia do poder executivo.             

§ 2º[72] Impedido por decisão judicial para exercer o mandato, o cargo de 
Prefeito será ocupado pelo seu substituto legal até a limitação imposta.  

Art. 91. Verificando-se a vacância do cargo do Prefeito, o inexistindo Vice-
Prefeito observar-se-á o seguinte: 

I - ocorrendo à vaga nos três primeiros anos do mandato, dar-se-á eleição 
noventa dias após a abertura desta, cabendo os eleitos completar o período de 
seus antecessores; 

II - ocorrendo a vacância no último ano de mandato, assumira o Presidente da 
Câmara, que completará o período.  

Art. 92.[73] O mandato do Prefeito é de quatro anos, e poderá ser reeleito para 
um único período subseqüente, que terá inicio em 1º de janeiro do ano 
seguinte ao da sua eleição.   

Art. 93. O Prefeito e o Vice-Prefeito quando no exercício do cargo, não 
poderão, sem licença da Câmara Municipal, ausentar-se do município por 
período  superior a quinze dias, sob pena de perda do cargo ou mandato.  

§ 1º[74] Sempre que o Chefe do Poder Executivo tenha de ausentar-se do 
Município por mais de 15 (quinze) dias, transmitirá o cargo ao seu substituto 
legal.             

§ 2º[75] O Prefeito regularmente licenciado terá direito a perceber 
o subsídio quando: 

 I - impossibilitado de exercer o cargo, por motivo de doença devidamente 
comprovada; 

II - em gozo de férias; 

III - a serviço ou em missão de representação do Município.  

Art. 94.[76] O Prefeito gozará férias anuais de trinta dias, sem prejuízo 
do subsídio, ficando a seu critério a época para usufruí-las.  
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Art. 95. A remuneração do Prefeito será estipulada na forma do inciso XXIII do 
art. 54 desta Lei Orgânica. 

Parágrafo único. A lei fixará limites máximos e mínimos e a relação de valores 
entre a remuneração do Prefeito e dos servidores públicos.  

Seção II 

Das Atribuições do Prefeito 

 Art. 96. Compete ao Prefeito entre outras atribuições: 

 I - iniciar o processo Legislativo, na forma e casos previstos nesta Lei 
Orgânica; 

II - representar o Município em juízo e fora dele; 

III - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis aprovadas pela câmara e 
expedir os regulamentos para a sua fiel execução; 

IV - vetar, no todo ou em parte, os projetos de lei aprovados pela Câmara; 

V - nomear e executar os Secretários Municipais e os Diretores dos Órgãos da 
Administração Pública Direta e Indireta; 

VI - decretar, nos termos da lei, a desapropriação por necessidade ou utilidade 
publica, ou por interesse social; 

VII - expedir decretos, portarias e outros atos administrativos; 

VIII - permitir ou autorizar o uso de bens municipais, por terceiros; 

IX - promover os cargos públicos e expedir os demais atos referentes à 
situação funcional dos servidores; 

X - enviar a Câmara os projetos de Lei relativa ao orçamento anual e ao plano 
plurianual do município e de suas autarquias; 

XI - encaminhar a Câmara, até dia 1º de março de cada ano, a prestação de 
contas, bem como os balanços do exercício findo; 

XII - encaminhar aos órgãos competentes os planos de aplicação e as 
prestações de contas exigidas em lei; 

XIII - fazer publicar os atos oficiais; 

XIV - prestar a Câmara, dentro de quinze dias, as informações pelas mesmas 
solicitadas, salvo prorrogação, a seu pedido e por prazo determinado, em face 
de complexidade da matéria ou da dificuldade de obtenção, nas respectivas 
fontes, dos dados necessários ao atendimento da pedido; 



XV  - prover os serviços e obras da administração pública; 

XVI - superintender a arrecadação dos tributos, bem como a guarda e a 
aplicação da receita, autorizando as despesas a pagamentos de 
disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara; 

XVII - colocar a disposição da Câmara, dentro de dez dias de sua requisição, 
as quantias que devem ser dispedidas de uma só vez e, até o dia vinte de cada 
mês, os recursos correspondentes as suas dotações orçamentárias, 
compreendendo os créditos suplementares e especiais; 

XVIII - aplicar multas previstas em leis e contratos, bem como revelas quando 
impostas irregularmente; 

XIX - resolver sobre regimentos, reclamações ou representação que lhe forem 
dirigidas; 

XX - oficializar, obedecidas às normas urbanísticas aplicáveis, a vias e 
logradouros públicos, mediante denominação aprovada pela Câmara; 

XXI - convocar extraordinariamente a Câmara quando o interesse da 
administração exigir; 

XXII - aprovar projetos de edificação e planos de loteamento, arruamento e 
zoneamento urbano ou para fins urbanos, após parecer técnico de profissional 
habilitado, ou delegar a tal esta atribuição; 

XXIII - apresentar, anualmente, a Câmara, relatório circunstanciado sobre o 
estado das obras e dos serviços municipais, bem assim o programa de 
administração para o ano seguinte; 

XXIV - organizar os serviços internos das repartições criadas por lei, com 
observância de limite das dotações a elas destinadas; 

XXV - contrair empréstimos e realizar operações de credito, mediante previa 
autorização da Câmara; 

XXVI - providenciar sobre bens da administração do município e sua alienação 
na forma da Lei; 

XXVII - organizar e dirigir, nos termos da lei, os serviços relativos as terras do 
Município; 

 XXVIII - desenvolver, o sistema viário do município; 

XXIX - conceder auxílios, prêmios e subvenções, nos limites das respectivas 
verbas orçamentárias e do plano de distribuição, previa e anualmente aprovado 
pela Câmara; 

XXX  - providenciar sobro o incremento de inciso; 



XXXI - estabelecer a divisão administrativa do município, de acordo com a lei; 

XXXII - solicitar o auxilio das autoridades políticas do Estado para a garantia do 
cumprimento de seus atos 

XXXIII - solicitar, obrigatoriamente, autorização da Câmara, para ausentar-se 
do Município por tempo superior a quinze dias; 

XXXIV - adotar providencias para a conservação e salvaguarda para o 
patrimônio Municipal; 

XXXV - publicar, até trinta dias após e encerramento da cada mês, relatório 
resumido da execução orçamentária; 

XXXVI - estimular a participação popular e estabelecer programa de incentivo 
para os fins previstos no artigo 17, 

XIV, observando ainda no disposto do titulo VI desta Lei Orgânica;  

Parágrafo único. O Prefeito poderá delegar, por decreto, a seus auxiliares, as 
funções administrativas previstas nos incisos IX, XIII, XV, XVIII, XXII e XXIV do 
“caput” deste artigo.                                                            

Seção III                                   

 Da Responsabilidade do Prefeito 

 Art. 97. Os crimes que o Prefeito praticar, no exercício do mandato ou em 
decorrência dele, por infrações penais comuns ou por crime de 
responsabilidade, serão julgados perante o Tribunal de Justiça do 
Estado.           

§ 1º São crimes de responsabilidade do Prefeito, os previstos em lei federal;      

§ 2º[77] São infrações político-administrativas do Prefeito, sujeitas ao 
julgamento pela Câmara Municipal e sancionadas com a cassação do 
mandato:             

I –[78] impedir o funcionamento regular da Câmara;            

II –[79] impedir o exame de documentos que devam constar dos arquivos do 
Município de Cunha Porã, bem como a verificação de obras e serviços 
municipais, por comissão da Câmara, regularmente constituída;            

 III –[80] desatender, sem motivo justificado, as solicitações ou os pedidos de 
informações da Câmara;            

IV –[81] retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a 
essa formalidade;            
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 V –[82] deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo e em forma regular, 
as leis orçamentárias;            

 VI –[83] praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou 
omitir-se na sua prática;            

 VII –[84] omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou 
interesses do município;            

VIII –[85] proceder de modo incompatível com a dignidade e decoro do 
cargo;            

IX –[86] deixar de fazer o repasse, no prazo legal, dos recursos mensais da 
Câmara, ou repassá-los a menor em relação à proporção fixada na Lei 
Orçamentária.             

§ 3º[87] O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por 
infrações definidas no artigo 97, obedecerá ao seguinte rito:             

I –[88] a denúncia escrita da infração poderá ser feita por Vereador, ou 
qualquer eleitor, com exposição dos fatos e a indicação das provas;            

II –[89] de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão 
ordinária ou em sessão extraordinária especialmente convocada, determinará 
sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento, por voto da maioria 
simples;            

 III –[90] decidido o recebimento, na mesma sessão, será constituída Comissão 
Processante, composta por três Vereadores, sorteados entre os desimpedidos 
e observará a proporcionalidade partidária;            

 IV –[91] instalada a Comissão processante, no prazo máximo de 05 (cinco) 
dias contados do recebimento da denúncia, serão eleitos o Presidente e o 
Relator;            

V -[92] recebendo o processo, o Presidente da Comissão notificará o 
denunciado, com remessa de cópia da denúncia e documentos que a 
instruírem, para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente defesa prévia, por 
escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o 
máximo de 10 (dez), podendo a notificação ser feita por edital publicado no 
órgão oficial do Município;            

 VI –[93] decorrido o prazo de defesa, a comissão Processante emitirá parecer 
dentro de 05 (cinco) dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da 
denúncia, devendo a decisão, no caso do arquivamento, ser submetida ao 
plenário, que prevalecerá mediante aprovação da maioria absoluta dos 
membros da Câmara;            

VII –[94] se a Comissão ou o Plenário decidirem pelo prosseguimento, o 
Presidente da Comissão Processante designará, desde logo, o inicio da 
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instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem 
necessárias, para o depoimento do denunciado e inquirição das 
testemunhas;            

VIII –[95] o denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo 
pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com antecedência, mínima de 
24 (vinte e quatro) horas sendo-lhe permitido assistir às diligências, bem como 
formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de 
interesse da defesa;            

IX –[96] concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, 
para razões escritas, no prazo de 05 (cinco) dias, e, a Comissão Processante 
emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e 
solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para o 
julgamento;            

X –[97] na sessão de julgamento, o processo será lido integralmente, salvo 
decisão em contrário da Câmara e do Prefeito e, a seguir os Vereadores que 
desejarem poderão manisfestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 
(quinze) minutos cada um, e, ao final, o denunciado ou seu procurador, terá o 
prazo máximo de 02 (duas) horas para produzir sua defesa oral;            

 XI –[98] concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações quantas forem as 
infrações articuladas na denúncia, em votação secreta, considerando-se 
afastado definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado, pelo voto 
da maioria absoluta, pelo menos, dos membros da Câmara, incurso em 
qualquer das infrações especificadas na denúncia;            

XII –[99] concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará 
imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação sobre cada 
infração;            

XIII –[100] sendo o resultado condenatório, na mesma sessão o Plenário 
votará, em turno único sem discussão, projeto de decreto legislativo 
oficializando a perda de mandato do denunciado;            

XIV –[101] se o resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará 
o arquivamento do processo;                        

 § 4º[102] Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar e de integrar 
a Comissão Processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de 
acusação.             § 5º[103] Se o denunciante for o Presidente da Câmara, 
passará a presidência dos atos a seu substituto legal, aplicando-se o disposto 
no § 2º.             

§ 6º[104] O processo de julgamento do Prefeito deverá estar concluído dentro 
de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data em que se efetivar a notificação 
do acusado, sendo o processo arquivado, se esgotado o prazo, sem prejuízo 
de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.             

http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn95
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn96
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn97
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn98
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn99
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn100
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn101
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn102
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn103
http://www.cunhapora.sc.gov.br/a9/tiny_mce/blank.htm#_ftn104


 § 7º[105] A requerimento de qualquer Vereador, a Mesa da Câmara 
encaminhará pedidos escritos de informação ao Poder Executivo Municipal, 
importando em infração político-administrativa do Prefeito o não atendimento 
no prazo de quinze dias ou a prestação de informação falsa.  

Art. 98. É vetado ao Prefeito assumir outro cargo ou função na Administração 
Pública direta ou indireta, ressalvada a pose em virtude de concurso público e 
observado o disposto no art. 38º, II, IV e V, da Constituição Federal.           § 

 1º[106] É igualmente vedado ao Prefeito desempenhar função de 
administração em qualquer empresa privada.       

§ 2º A infringência ao disposto neste artigo é no parágrafo anterior, implicará 
em perda do mandato.  

Art. 99. As incompatibilidades declaradas no art. 56º, seus incisos e alíneas, 
desta Lei Orgânica, estendem-se no que forem aplicáveis, ao Prefeito e aos 
Secretários Municipais ou autoridades equivalentes.  

Art. 100. Será declarado vago, pela Câmara Municipal, o cargo de Prefeito, 
quando: 

I - ocorrer falecimento, renuncia ou condenação por crime funcional ou eleitoral; 

II - deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela câmara, dentro do 
prazo de dez dias; 

III - infringir as normas dos artigos 56º e 93º desta Lei Orgânica; 

IV - perder ou tiver suspensos os direitos políticos;  
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