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Resolução nº 001/2019 

   

Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar 
e dá outras providências. 

 

Vereadora Marisa Inês Neumann, Presidente da Câmara Municipal de 

Tiradentes do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são 

asseguradas pela legislação em vigor,   F A Z   S A B E R   que, ouvido o Plenário, a 

Câmara aprova e Ela promulga o seguinte: 

 

CAPÍTULO I 

Dos Deveres Fundamentais 

Art. 1º O Vereador da Câmara Municipal de Tiradentes do Sul exercerá seu mandato 
com observância às normas constitucionais e regimentais, dentre estas, as que se 
contêm neste Código e na Lei Orgânica Municipal, sujeitando-se aos procedimentos 
disciplinares nele previstos. 

Art. 2º São deveres fundamentais do Vereador, além dos deveres previstos na Lei 
Orgânica Municipal: 

I - promover a defesa dos interesses populares, do Município, do Estado e do País; 

II - zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional e legal do Município, Estado e do 
País, particularmente das instituições democráticas e representativas, bem como pelas 
prerrogativas do Poder Legislativo; 

III - exercer o mandato com dignidade e com respeito à coisa pública e à vontade 
popular; 

IV - apresentar-se à Câmara Municipal durante as sessões legislativas ordinárias e 
extraordinárias e participar das sessões de Plenário e das reuniões de Comissão de que 
seja membro.  

CAPÍTULO II 

Dos Atos Contrários à Ética e ao Decoro Parlamentar 

Art. 3º Os Vereadores não poderão praticar abuso do poder econômico no processo 
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eleitoral. 

Art. 4º Consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar, em 
consonância com o Art. 55 da Constituição Federal e Art. 7º do Decreto-Lei nº 201/1967, 
a conduta do Vereador: 

I - que for declarada incompatível com o decoro parlamentar; 

II - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões 
ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada; 

III - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 

IV - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição; 

V - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado; 

VI- que fixar residência fora do município; 

VII – que utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade 
administrativa; 

§ 1º É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento 
interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro da Câmara Municipal ou a 
percepção de vantagens indevidas.  

§ 2º Nos casos dos incisos I, V, VI e VII a perda do mandato será decidida pela Câmara 
de Vereadores, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa da Casa 
Legislativa ou de partido político representado na Câmara Municipal, assegurada a 
ampla defesa.  

§ 3º Nos casos previstos nos incisos II a IV, a perda será declarada pela Mesa da Casa 
Legislativa, de ofício ou mediante provocação de qualquer de seus membros, ou de 
partido político representado na Câmara Municipal, assegurada ampla defesa. 

§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda 
do mandato, nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações 
finais de que tratam os §§ 2º e 3º. 

CAPÍTULO III 

Das Declarações Públicas Obrigatórias 

Art. 5º O Vereador apresentará ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar as seguintes 
declarações obrigatórias periódicas, para fins de ampla divulgação e publicidade: 



 

Av. Uruguai 20, centro, cep 98680-000 

Tiradentes do Sul, RS 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL 

          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 
I - anualmente, a Declaração de Bens e Valores; 

II - durante o exercício do mandato, em Comissão ou em Plenário, ao iniciar-se a 
apreciação de matéria que envolva diretamente seus interesses patrimoniais, a 
declaração de interesse, em que, a seu exclusivo critério, se declare impedido de 
participar ou explicite as razões pelas quais, a seu juízo, entenda como legítima sua 
participação na discussão e votação.  

CAPÍTULO IV 

Das Medidas Disciplinares 

Art. 6º As medidas disciplinares são: 

I – advertência; 

II – censura; 

III - perda temporária do exercício do mandato; 

IV - perda do mandato.  

Art. 7º A advertência é medida disciplinar verbal de competência do Presidente da 
Câmara Municipal, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou de Comissão, aplicável 
com a finalidade de prevenir a prática de falta mais grave. 

Art. 8º A censura será verbal ou escrita. 

§ 1º A censura verbal será aplicada pelo Presidente da Câmara Municipal, do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar ou de Comissão, no âmbito desta, quando não couber 
penalidade mais grave, ao Vereador que:  

a) deixar de observar, salvo motivo justificado, os deveres inerentes ao mandato ou os 
preceitos do Regimento Interno;  

b) praticar atos que infrinjam as regras da boa conduta nas dependências da Casa;  

c) perturbar a ordem das sessões ou das reuniões.  

§ 2º A censura escrita será imposta pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar e 
homologada pela Mesa Diretora, se outra cominação mais grave não couber, ao 
Vereador que:  

a) usar, em discurso ou proposição, de expressões atentatórias ao decoro parlamentar, 
assim entendidas, dentre outras, as que constituem ofensa à honra;  
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b) praticar ofensas físicas ou morais a qualquer pessoa, no edifício da Câmara Municipal, 
ou desacatar, por atos ou palavras, outro parlamentar, a Mesa ou Comissão, ou os 
respectivos Presidentes;  

c) impedir ou tentar impedir, durante as sessões ou reuniões do Plenário da Câmara 
Municipal de Tiradentes do Sul, de suas Comissões ou do Conselho de Ética e Decoro 
Parlamentar, o cumprimento de ordem fundada no exercício do poder de polícia dos 
respectivos Presidentes.  

Art. 9º. Considera-se incurso na sanção de perda temporária do exercício do mandato, 
quando não for aplicável penalidade mais grave, o Vereador que: 

I - reincidir nas hipóteses do artigo antecedente; 

II - praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos do Regimento Interno ou deste 
Código;  

III - revelar informações e documentos oficiais de caráter reservado, de que tenha 
conhecimento na forma regimental.  

Art. 10. Serão punidas com a perda do mandato, após o devido processo legal, as 
práticas de infração político-administrativas previstas ao Vereador na legislação federal. 

CAPÍTULO V 

Do Processo Disciplinar 

Art. 11. A perda do mandato e a perda temporária do exercício do mandato serão 
decididas pelo Plenário, por maioria absoluta de votos, mediante iniciativa de qualquer 
eleitor. 

Parágrafo único. Quando se tratar de infração aos incisos III, IV, V do artigo 55 da 
Constituição Federal, II, III e IV do artigo 4º desta Resolução e do art. 60 da Lei Orgânica 
do Município, a sanção será aplicada, de ofício, pela Mesa, resguardado, em qualquer 
caso, o princípio da ampla defesa.  

Art. 12. O processo de perda do mandato e de perda temporária do exercício do 
mandato, obedecerá o seguinte rito, de acordo com o Decreto-Lei 201/1967: 

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição 
dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de 
votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar 
todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da  
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Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará 
se necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do 
Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. 

II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua 
leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo 
voto da maioria absoluta dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão 
processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, 
desde logo, o Presidente e o Relator. 

III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em 
cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e 
documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, 
por escrito, indique as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o 
máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, 
publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado 
o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante 
emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento 
da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo 
prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará 
os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do 
denunciado e inquirição das testemunhas. 

IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou 
na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, 
sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e 
reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. 

V – concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões 
escritas, no prazo de 5 (cinco) dias, e, após, a Comissão processante emitirá parecer 
final, pela procedência ou improcedência da acusação, e solicitará ao Presidente da 
Câmara a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas 
as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e pelos denunciados, e, a seguir, os 
que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo máximo de 15 (quinze) 
minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 
2 (duas) horas para produzir sua defesa oral; 

VI - Concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações nominais, quantas forem as 
infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, definitivamente, do cargo, 
o denunciado que for declarado pelo voto da maioria absoluta, dos membros da 
Câmara, em curso de qualquer das infrações especificadas na denúncia. Concluído o  
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julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará 
lavrar ata que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver 
condenação, expedirá o competente decreto legislativo de cassação do mandato. Se o 
resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do 
processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral 
o resultado. 

VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa 
dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo 
sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que 
sobre os mesmos fatos. 

Art. 13. É facultado ao Vereador, em qualquer caso, constituir advogado para sua 
defesa, a este assegurado atuar em todas as fases do processo. 

Art. 14. Perante o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, poderão ser diretamente 
oferecidas, por qualquer Vereador, denúncias relativas ao descumprimento, por 
Vereador, de preceitos contidos no Regimento Interno e nesta Resolução. 

§ 1º Não será recebida denúncia anônima. 

§ 2º Recebida denúncia, o Conselho promoverá apuração preliminar e sumária dos 
fatos, ouvindo o denunciado e providenciado as diligências que entender necessárias, 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias.  

§ 3º Considerada procedente a denúncia por fato sujeito a medidas previstas nos arts. 
7º e 8º, o Conselho promoverá sua aplicação, nos termos ali estabelecidos, e verificando 
tratar-se de infrações incluídas entre as hipóteses dos arts. 9º e 10, procederá na forma 
do art. 12.  

§ 4º Poderá o Conselho, independentemente de denúncia ou representação, promover 
a apuração, nos termos deste artigo, de ato ou omissão atribuída a Vereador.  

Art. 15.  Quando um Vereador for acusado por outro, no curso de uma discussão ou em 
outra circunstância, de ato que ofenda a sua honorabilidade, poderá pedir ao Presidente 
da Câmara Municipal, do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar ou de Comissão, que 
apure a veracidade da arguição e o cabimento de sanção ao ofensor, no caso de 
improcedência da acusação. 

Art. 16. A apuração de fatos e de responsabilidade previstos nesta Resolução poderá, 
quando a sua natureza assim o exigir, ser solicitada ao Ministério Público ou às 
autoridades policiais, por intermédio da Mesa da Câmara Municipal, caso em que  
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serão feitas as necessárias adaptações aos procedimentos e aos prazos estabelecidos 
neste Capítulo. 

Art. 17. O processo disciplinar regulamentado nesta Resolução não será interrompido 
pela renúncia do Vereador ao seu mandato, nem serão por ela elididas as sanções 
eventualmente aplicáveis aos seus efeitos. 

Art. 18. Quando, em razão das matérias reguladas nesta Resolução, forem injustamente 
atingidas a honra ou a imagem da Casa, de seus órgãos ou de qualquer dos seus 
membros, poderá o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar solicitar intervenção da 
Mesa. 

CAPÍTULO VI 

Do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar 

Art. 19. Compete ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar zelar pela observância dos 
preceitos deste Código e do Regimento Interno, atuando no sentido da preservação da 
dignidade do mandato parlamentar. 

Art. 20. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar será constituído por 3 (três) membros 
titulares e iguais número de suplentes, eleitos para mandato de 2 (dois) anos, 
observado, quanto possível, o princípio da proporcionalidade partidária e o rodízio entre 
Partidos Políticos ou Blocos Parlamentares não representados. 

§ 1º Os Líderes partidários apresentarão à Mesa os nomes dos Vereadores que 
pretenderem indicar para o Conselho, na medida das vagas que couberem ao respectivo 
Partido.  

§ 2º As indicações referidas no parágrafo anterior serão acompanhadas de declarações 
atualizadas, de cada Vereador indicado, onde constarão as informações referentes aos 
seus bens, fontes de renda, atividades econômicas e profissionais, nos termos dos 
incisos I e II do art. 5º.  

§ 3º Acompanhará, ainda, cada indicação, uma declaração assinada pelo Presidente da 
Mesa, certificando a inexistência de quaisquer registros, nos arquivos e anais da Câmara 
Municipal, referentes à prática de quaisquer atos ou irregularidade capitulados nos arts. 
7º a 10, independentemente da legislatura ou sessão legislativa em que tenham 
ocorrido.  

§ 4º Caberá à Mesa providenciar, durante os meses de fevereiro e março da primeira e 
da terceira sessões legislativas de cada legislatura, a eleição dos membros do Conselho.  
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Art. 21. Os membros do Conselho deverão, sob pena de imediato desligamento e 
substituição, observar a discrição e o sigilo à natureza da sua função. 

Parágrafo único. Será automaticamente desligado também do Conselho o membro que 
não comparecer a 3 (três) reuniões, consecutivas ou não, bem assim o que faltar, ainda 
que justificadamente, a mais de 6 (seis) reuniões, durante a sessão legislativa.  

Art. 22. O Corregedor da Câmara Municipal participará das deliberações do Conselho de 
Ética e Decoro Parlamentar, com direito a voz e voto, competindo-lhe promover as 
diligências de sua alçada, necessárias ao esclarecimento dos fatos investigados. 

CAPÍTULO VII 

Da Corregedoria Parlamentar 

Art. 23. A Corregedoria Parlamentar constitui-se de um Corregedor e um Corregedor 
Substituto, os quais serão eleitos na forma pela qual o serão os membros do Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar. 

Parágrafo único. Compete ao Corregedor Substituto substituir o Corregedor 
Parlamentar em seus eventuais impedimentos.  

Art. 24. Compete ao Corregedor Parlamentar: 

I - promover a manutenção do decoro, da ordem e da disciplina no âmbito da Câmara 
Municipal;  

II - dar cumprimento às determinações da Mesa, referentes à segurança interna e 
externa da Casa;  

III - supervisionar a proibição de porte de arma, com poderes para revistar e desarmar; 

IV - fazer sindicância sobre denúncias de ilícitos no âmbito da Câmara Municipal 
envolvendo Vereadores.  

Art. 25. O Corregedor Parlamentar poderá, observados os preceitos regimentais e as 
orientações da Mesa, baixar provimentos no sentido de prevenir perturbações da ordem 
e da disciplina no âmbito da Casa. 

Art. 26. Em caso de delito cometido por Vereadores no âmbito da Câmara Municipal, 
caberá ao Corregedor Parlamentar, ou ao Corregedor Substituto quando por este 
designado, presidir o inquérito instaurado para apuração dos fatos. 
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§ 1º Serão observados, no inquérito, o Código de Processo Penal e os regulamentos 
policiais do Estado, no que couber.  

§ 2º O presidente do inquérito poderá solicitar a cooperação técnica de órgãos policiais 
especializados ou requisitar servidores dos seus quadros para auxiliar na sua realização.  

§ 3º Servirá de escrivão funcionário estável da Câmara Municipal, designado pela Mesa 
a pedido do presidente do inquérito.  

§ 4º O inquérito será enviado, após sua conclusão, à autoridade competente.  

§ 5º Em caso de flagrante de crime inafiançável, realizar-se-á a prisão do agente, que 
será entregue, com o auto respectivo, ao Presidente da Câmara Municipal, atendendo-
se, nesta hipótese, o prescrito no art. 53, § 3º, da Constituição Federal. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais e Transitórias 

Art. 27. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Câmara de Vereadores de Tiradentes do Sul, RS, 09 de abril de 2019. 

 

Marisa Ines Neumann  

Presidente 

 

Renato André Both 

Vice Presidente 
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Secretária 

 


