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RESOLUÇÃO Nº 002/2016

Dispõe sobre o Código de Ética, Decoro Parlamentar

e estabelece o Processo Disciplinar dos Vereadores

da Câmara Municipal de São Lourenço da Serra e da

outras providências. 

TÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Este código estabelece os princípios éticos e as regras básicas de decoro que devem

orientar  a  conduta  dos  que  sejam  titulares  ou  que  estejam  no  exercício  de  mandato  de

Vereador.

Parágrafo  único -  Regem-se  também  por  este  código  o  procedimento  disciplinar  e  as

penalidades  aplicáveis  no  caso  de  descumprimento  das  normas  relativas  ao  decoro

parlamentar.

Art. 2º - As imunidades, prerrogativas e franquias asseguradas pela Constituição Federal, pelas

leis e pelo Regimento Interno da Câmara dos Vereadores do Município de São Lourenço da

Serra são institutos destinados à garantia do exercício do mandato popular e à defesa do Poder

Legislativo.

Art. 3º - A atividade parlamentar será norteada pelos seguintes princípios: 

I - Legalidade; 

II - Democracia; 

III - Livre Acesso; 

IV - Representatividade; 

V - Supremacia do Plenário; 

VI - Transparência; 

VII - Função Social da Atividade Parlamentar; 

VIII - Boa-fé. 

Art.  4º  - Na  sua  atividade,  o  Vereador  presta  serviço  fundamental  à  manutenção  das

instituições democráticas, tendo livre acesso aos órgãos da Administração Direta ou Indireta do

Município,  mesmo sem aviso prévio,  sendo-lhe devidas  todas  as  informações necessárias  à

atividade parlamentar. 

Art.  5º  - Ao  início  de  cada  Legislatura,  realizar-se-ão  cursos  de  preparação  à  atividade

parlamentar, sob a organização da Comissão de Ética. 

1

http://www.cmsls.sp.gov.br/
mailto:adm1@cmsls.sp.gov.br


CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Praça 10 de agosto, 40 – Centro – São Lourenço da Serra – S.P – Cep: 06890-000

Fone: (11) 4686-1461  - Fax: (11) 4686-3726

Site: http://www.cmsls.sp.gov.br – E-mail: adm1@cmsls.sp.gov.br

§  1º  -  O  conteúdo  programático  será  definido  pela  Comissão  de  Ética,  devendo,

necessariamente, fornecer aos participantes conhecimentos básicos de: 

I - Constituição Federal e Constituição Estadual; 

II - Controle de constitucionalidade; 

III - Técnica legislativa; 

IV - Processo legislativo; 

V - Código de Ética Parlamentar; 

VI - Regimento Interno da Câmara Municipal; 

VII - Lei Orgânica do Município. 

§ 2º - Fica a critério da Comissão de Ética o estabelecimento da carga horária, a programação, a

organização e a execução do curso. 

TÍTULO II

DO EXERCÍCIO DA VEREANÇA

CAPÍTULO I

DOS DEVERES FUNDAMENTAIS

Art. 5º - São deveres do Vereador, além daqueles previstos na Lei Orgânica do Município e no

Regimento Interno: 

I - Traduzir em cada ato a afirmação e a ampliação da liberdade entre os cidadãos, a defesa do

Estado Democrático de Direito, das garantias individuais e dos Direitos Humanos, bem como

lutar pela promoção do bem-estar e pela eliminação das desigualdades sociais; 

II - Cumprir e fazer cumprir a Constituição da República, a Constituição do Estado de São Paulo,

as normas internas e a Lei Orgânica do Município;

III - Defender o ordenamento jurídico vigente no Brasil; 

IV - Observar os preceitos deste Código de Ética e do Regimento Interno da Câmara Municipal

de  São Lourenço da  Serra,  como forma de  valorização  de uma atividade  pública  capaz  de

submeter os interesses às opiniões e os diferentes particularismos às ideias reguladoras do bem

comum; 

V  - Exercer  a  vereança  com absoluta  obediência  ao  decoro  parlamentar,  com zelo,  lisura,

honestidade, probidade e transparência. 

VI - Prestar solidariedade política a todos os cidadãos, em especial, aos menos favorecidos, às

minorias, aos perseguidos, aos injustiçados, aos excluídos e aos discriminados, onde quer que

se encontrem; 
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VII - Contribuir para a afirmação de uma cultura cujos valores não reproduzam, a qualquer

título,  quaisquer  preconceitos  entre  os  gêneros,  especialmente  com relação  à  raça,  credo,

gênero, convicção filosófica ou ideológica; 

VIII  - Expressar  suas  opiniões  políticas  de  maneira  a  permitir  que  o  debate  público,  no

parlamento ou fora dele, supere progressivamente as unilateralidades dos diferentes pontos de

vista  e  construa,  em  cada  momento  histórico,  consensos  fundados  por  procedimentos

democráticos; 

IX - Denunciar publicamente as atitudes lesivas à afirmação da cidadania, do desperdício e do

desvio do dinheiro público, os privilégios injustificáveis e o corporativismo; 

X  - Abstrair  seus  próprios  interesses  eleitorais  na  tomada  de  posições  individuais  como

representante legítimo dos cidadãos são-lourençanos. 

XI - Prestar contas do mandato e do desempenho das atividades parlamentares à sociedade,

disponibilizando  as  informações  necessárias  ao  seu  acompanhamento  e  fiscalização,  em

especial sobre:

a) cargos ou funções que tenha exercido no Poder Executivo, na Mesa, em Comissões, ou em

nome da Casa durante o mandato;

b) número de presenças às sessões ordinárias, com percentual sobre o total;

c) número de pronunciamentos realizados nos diversos tipos de sessões da Câmara;

d) número de pareceres que tenha subscrito como relator ou membro de Comissão;

e) relação das Comissões que tenha proposto ou das quais tenha participado;

f) número  de  propostas  de  emendas  à  Lei  Orgânica  do  Município,  projetos,  emendas,

indicações,  requerimentos,  recursos,  pareceres  e  propostas  de  fiscalização  e  controle

apresentado;

g) número,  destinação  e  objetivos  de  despesas  diversas  realizadas  com recursos  do Poder

Público;

h) licenças solicitadas e respectiva motivação;

i) votos dados nas proposições submetidas à apreciação, pelo sistema nominal, na legislatura;

j) outras atividades pertinentes ao mandato.

Art. 6º - Constituem, ainda, deveres fundamentais dos Vereadores: 

I - Promover a defesa dos interesses, dos anseios e das reivindicações da população; 

II - Exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à manifestação de vontade do

povo de São Lourenço da Serra; 

III - Comparecer e participar de todos os trabalhos legislativos e políticos durante as sessões

legislativas, ordinárias e extraordinárias, do Plenário e das Comissões; 

IV - Exercer a sua função com dignidade, consciência e estrita observância às normas da ciência

ética e da moral, pautando todos os seus atos, mesmo fora de suas atividades parlamentares,
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por princípios morais rígidos, que dignifiquem a atividade política e o respeito e estima do povo

pelo homem público. 

CAPÍTULO II

DA ÉTICA E DO DECORO

Art. 7º - Em cumprimento ao disposto na Constituição Federal e Estadual e na Lei Orgânica do

Município, o Vereador não poderá:

I - Desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa

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

municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os demissíveis “ad

nutum”, nas entidades mencionadas na alínea anterior. 

II - Desde a posse: 

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de

contrato celebrado com pessoa jurídica de direito público municipal, ou nela exercer função

remunerada; 

b) ocupar cargo ou função de que seja demissível “ad nutum”, nas entidades referidas no

inciso I,  “a”, deste artigo, com as ressalvas constitucionais, legais e, eventualmente, àquelas

previstas na legislação municipal; 

c) patrocinar  causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o

inciso I, “a”, deste artigo; 

d) ser titular de mais de um cargo ou mandato eletivo, em qualquer nível. 

§ 1º - Consideram-se incluídas nas proibições previstas no inciso I, alíneas “a” e “b”, e no inciso

II,  alíneas  “a”  e  “c”,  para  fins  deste  Código  de  Ética,  pessoas  jurídicas  de  direito  privado,

permissionárias e controladas pelo Poder Público. 

§ 2º - A proibição constante da alínea “a” do inciso I compreende o Vereador, como pessoa

física, seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral  ou por afinidade até o

terceiro grau e de pessoa jurídica, direta ou indiretamente, por eles controladas. 

Art. 8º - É expressamente proibido ao Vereador, constituindo também ato atentatório à ética e

ao decoro parlamentar, passível da aplicação das penalidades previstas neste Código: 

I - Exercer a direção ou mesmo a gestão de empresas ou órgãos públicos ligados aos meios de

comunicação, tais como jornais, revistas, radiodifusão ou televisão; 

II - O abuso do poder econômico, antes, durante e depois do processo eleitoral que lhe tenha

conferido o mandato eletivo; 
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III - A propaganda imoderada e abusiva, por intermédio de qualquer meio, do regular exercício

das atividades para as quais foi eleito; 

IV - Obter vantagens ilícitas e imorais, para si ou para pessoas de seu relacionamento familiar,

pessoal  ou  político,  vedando-se,  ainda,  qualquer  favorecimento  ou  protecionismo  que

impliquem na formação antiética de eleitorado. 

V - Celebrar  acordo  que  tenha  por  objeto  a  posse  do  suplente,  condicionando-a  à

contraprestação financeira ou à prática de atos contrários aos deveres éticos ou regimentais

dos Vereadores;

VI - omitir  intencionalmente  informação  relevante  ou,  nas  mesmas  condições,  prestar

informação falsa nas declarações de bens de que trata o artigo 6º, § 2º, do Regimento Interno.

Art. 9º - Considera-se incompatível com a ética e o decoro parlamentar, além das condutas

tipificadas nos artigos 54 e 59, do Regimento Interno desta Casa de Leis: 

I - O uso indevido e abusivo das prerrogativas inerentes ao exercício do mandato, nas sessões

legislativas ou fora delas; 

II - A prática de atos que ultrapassem os limites da razoabilidade, da inviolabilidade por suas

opiniões, palavras e atos; 

III - A percepção das vantagens pecuniárias de qualquer espécie, tais como doações, cortesias,

benefícios  ou  favorecimentos  de  pessoas  físicas  ou  jurídicas,  grupos  econômicos  ou  de

autoridades públicas; 

IV - A prática de atos atentatórios ao decoro parlamentar, que comprometam a dignidade do

exercício  da  vereança,  durante  as  sessões  legislativas  ou  fora  delas,  no  que  tange  à

inobservância das prescrições do Regimento Interno, em especial:

a) à prática abusiva das prerrogativas funcionais; 

b) uso de expressões incompatíveis com a dignidade do cargo, seja durante o discurso, no

relacionamento com seus pares ou com o público, passíveis de aplicação das sanções previstas

neste Código; 

V - Prejudicar ou dificultar o acesso dos cidadãos a informações de interesse público ou sobre

os trabalhos da Câmara; 

VI  - Acusar  Vereador,  no  curso  de  uma  discussão,  ofendendo  sua  honorabilidade,  com

arguições inverídicas e improcedentes; 

VII - Desrespeitar a propriedade intelectual das proposições; 

VIII - Atuar de forma negligente ou deixar de agir com diligência e probidade no desempenho

de funções administrativas para as quais for designado, durante o mandato e em decorrência

do mesmo; 

IX - Fraudar votações; 

X  - Deixar  de  zelar  pela  total  transparência  das  decisões  e  atividades  da  Câmara  ou  dos

Vereadores no exercício dos seus mandatos; 
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XI - Deixar de comunicar e denunciar, da Tribuna da Câmara, ou por outras formas condizentes

com a  lei,  todo e  qualquer  ato  ilícito  civil,  penal  ou  administrativo  ocorrido no âmbito da

Administração Pública,  bem como nos  casos  de inobservância deste  Código,  de  que vier  a

tomar conhecimento; 

XII - Utilizar-se de subterfúgios para reter ou dissimular informações a que estiver legalmente

obrigado, particularmente na declaração de bens ou rendas; 

XIII  - Deixar  de  zelar,  com  responsabilidade,  pela  proteção  e  defesa  do  patrimônio  e  dos

recursos públicos; 

XIV - Utilizar para fins privados, inclusive eleitorais, a infraestrutura, os bens móveis e imóveis,

os  recursos,  os  servidores  ou  os  serviços  administrativos  de  qualquer  natureza,  do  Poder

Legislativo ou do Executivo, para benefício próprio ou de outrem; 

XV - Pleitear  ou  usufruir  favorecimentos  ou  vantagens  pessoais  ou eleitorais  com recursos

públicos; 

XVI - Obstruir maliciosamente proposições que tramitam na Casa; 

XVII - Criar ou autorizar encargos em termos que, pelo seu valor ou pelas características da

empresa ou entidade beneficiada ou controlada,  possam resultar  em aplicação indevida de

recursos públicos; 

XVIII - Obter o favorecimento ou o protecionismo na contratação de quaisquer serviços e obras

com a Administração Pública por pessoas físicas, jurídicas ou grupos econômicos; 

XIX - Influenciar decisões do Poder Executivo, da Administração da Câmara ou de outros órgãos

da Administração Pública,  para obter  vantagens  ilícitas  ou imorais,  para si  mesmo ou para

outrem; 

XX - Condicionar suas posições, decisões ou seu voto, a contrapartidas pecuniárias ou de outras

espécies, concedidas ou prometidas por terceiros, independentemente do resultado; 

XXI - Induzir o Poder Executivo, a Administração da Câmara ou outros órgãos da Administração

Pública à contratação, para cargos não concursados, de pessoal  sem condições profissionais

para exercê-los ou com fins eleitorais. 

TÍTULO III

DAS MEDIDAS DISCIPLINARES

Art.  10 - As medidas disciplinares cabíveis  e  aplicáveis  aos Vereadores serão aplicadas,  em

ordem  crescente  de  gravidade,  sem  prejuízo  daquelas  previstas  no  Regimento  Interno  da

Câmara: 

I - Advertência pública verbal ou escrita ao Vereador; 

II - Censura pública ao comportamento do edil; 

III  - Destituição  dos  cargos  parlamentares  e  administrativos  que  ocupe  na  Mesa  ou  nas

Comissões da Câmara; 

IV - Perda temporária do exercício do mandato; 
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V - Perda do mandato eletivo. 

CAPÍTULO I

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES

SEÇÃO I

ADVERTÊNCIA, CENSURA E DESTITUIÇÃO

Art.  11  - A  aplicação  da  pena  de  advertência,  escrita  ou  verbal,  pela  prática  de  condutas

ofensivas às normas do Regimento Interno ou de dispositivos contidos neste Código de Ética,

será de competência exclusiva do Presidente da Câmara, após parecer da Comissão de Ética e

Decoro Parlamentar. 

Art. 12 - A censura será aplicada pelo Presidente da Câmara, ouvido a Comissão de Ética e

Decoro Parlamentar, após processo sumário, ouvido o implicado, nas seguintes hipóteses, além

daquelas previstas no Regimento Interno: 

I - Quando o Vereador deixar de cumprir os deveres inerentes ao seu mandato ou descumprir

reiteradamente os preceitos deste Código de Ética e do Regimento Interno; 

II  - Praticar ato nas dependências da Casa que comprometam o respeito,  a dignidade e as

responsabilidades compatíveis com o comportamento de um representante do povo; 

III - Perturbar a boa ordem dos trabalhos em Plenário e nas Comissões, de forma reiterada; 

IV - Praticar ofensas físicas ou morais aos seus pares, ou a qualquer pessoa, nas dependências

da Câmara, por intermédio de atos físicos ou palavras injuriosas, ou aos membros da Mesa

Diretora  ou  das  Comissões  e  que  extrapolem  os  limites  da  inviolabilidade,  nos  termos

regimentais e deste Código. 

Art. 13 - A destituição de cargo ocupado na Mesa Diretora será aplicada, observado o devido

processo legal e, quando não couber a aplicação de pena mais grave, a Vereador que: 

I - Reincidir nas hipóteses dos artigos antecedentes; 

II - Praticar ato que infrinja dever contido nos incisos I, IV, V, VI, VII e VIII do artigo 9º, deste

Código. 

Parágrafo único.  Nos casos e nas condições previstas no Regimento Interno,  o membro de

Comissão será destituído dos cargos ocupados nas Comissões por decisão do Presidente da

Câmara, contra a qual caberá recurso ao Plenário. 

SEÇÃO II

PERDA DO MANDATO
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Art.  14  - Considerar-se-á  incurso  na  sanção  de  perda temporária  do  mandato,  por  ato  da

Presidência  da  Câmara,  ouvido a  Comissão de Ética,  o  Vereador  que cometer  as  seguintes

infrações, após regular processo em que se lhe assegure o pleno exercício do direito de defesa: 

I - Reincidência na prática de atos ou abstenções de fatos nas hipóteses previstas nos artigos e

incisos anteriores, devidamente comprovados; 

II - A prática de transgressão grave e reiterada aos preceitos contidos no Regimento Interno ou

nos incisos II, III e IX a XXI do artigo 9º, deste Código; 

III  - Revelar  conteúdo  de  debates  ou  deliberações  que  a  Câmara  ou  Comissão  tenham

deliberado reservar sigilo; 

IV  - Revelar  informações  ou  documentos  oficiais  de  caráter  reservado,  de  que  tenha  tido

conhecimento no exercício de suas atividades; 

V - Faltar, sem motivo justificado, a terça parte das sessões ordinárias, no período da sessão

legislativa ordinária. 

Art. 15 - Sem prejuízo do disposto na Lei  Orgânica do Município, no Regimento Interno da

Câmara e dos princípios e mandamentos constitucionais, perderá o mandato o Vereador que: 

I - Infringir qualquer das proibições tipificadas na Lei Orgânica do Município; no Decreto-Lei nº

201/67, ou na legislação correlata; 

II - Proceder de forma incompatível com as normas previstas neste Código, consideradas graves

e  regularmente  comprovadas  perante  a  Comissão  de  Ética,  assegurado  o  direito  a  ampla

defesa; 

III - Deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias ou a

cinco sessões extraordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara, motivo de força

maior ou de crença; 

IV - Perder ou tiver suspenso os seus direitos políticos; 

V - Perder os direitos políticos por decisão da Justiça Eleitoral; 

VI - Sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado; 

VII - Deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro do prazo previsto no artigo 11, do

Regimento Interno da Câmara.

§ 1º - Nos casos previstos nos incisos I, II, III e VI deste artigo, acolhida a acusação pela maioria

absoluta dos Vereadores, a perda do mandato será decidida pela Câmara, por quórum de dois

terços, assegurado o direito de defesa. 

§ 2º - Nos casos dos incisos IV, V e VII, a perda será declarada pela Mesa Diretora, de ofício ou

mediante  provocação  de  qualquer  dos  membros  da  Câmara  ou  de  Partido  Político  nela

representado.

TÍTULO IV

DO CONSELHO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
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Art. 16 - Compete ao Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara: 

I  - zelar pela observância dos preceitos deste código, atuando no sentido da preservação da

dignidade do mandato parlamentar; 

II - instaurar o processo disciplinar e proceder a todos os atos necessários à sua instrução; 

III - responder às consultas formuladas pela Mesa, Comissões, Partidos Políticos ou Vereadores

sobre matérias relacionadas ao processo político-disciplinar. 

Art. 17 - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar compõe-se de 03 membros titulares, todos

com mandato de dois anos, com exercício até a posse dos novos integrantes, salvo na última

sessão legislativa da legislatura, cujo encerramento fará cessar os mandatos no Conselho. 

§ 1º - No início de cada sessão legislativa os membros serão indicados pelos líderes partidários

ou blocos parlamentares e nomeados pelo presidente da Câmara, observado o princípio da

proporcionalidade partidária, assegurada a representação, sempre que possível, de todos os

Partidos Políticos em funcionamento na Câmara.

§ 2º - O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar terá um Presidente, um Vice-Presidente e um

Secretário,  eleitos  por  seus  pares,  vedada  a  reeleição  para  o  mesmo  cargo  na  eleição

subsequente.

§  3º -  A  vaga  no  Conselho  verificar-se-á  em  virtude  de  término  do  mandato,  renúncia,

falecimento ou perda do mandato no colegiado, neste último caso quando o membro titular

deixar  de comparecer  a  cinco reuniões  consecutivas  ou,  intercaladamente,  a  um terço das

reuniões durante a sessão legislativa, salvo motivo de força maior justificado por escrito ao

presidente do Conselho, a quem caberá declarar a perda do mandato.

§  4º -  A  instauração  de  processo  disciplinar  no  âmbito  do  Conselho  de  Ética  e  Decoro

Parlamentar em face de um de seus membros, com prova inequívoca da acusação, constitui

causa para o seu imediato afastamento da função, a ser aplicado de ofício pelo presidente do

Conselho, devendo perdurar até decisão final sobre o caso.

§  5º -  Os  prazos  do  Conselho  de  Ética  e  Decoro  Parlamentar  contar-se-ão  em  dias  úteis,

inclusive em se tratando de recurso ou pedido de vista, ficando suspensos no recesso.

18 - Durante o exercício do mandato de membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, o

Vereador não poderá ser afastado de sua vaga no colegiado, salvo por término do mandato,

renúncia, falecimento ou perda de mandato no colegiado. 

§ 1º - Não poderá ser membro do Conselho, o Vereador: 

I -  submetido a  processo  disciplinar  em curso,  por  ato  atentatório  ou  incompatível  com o

decoro parlamentar; 

II  - que tenha recebido, na legislatura, penalidade disciplinar de suspensão de prerrogativas

regimentais ou de suspensão do exercício do mandato, da qual se tenha o competente registro

nos anais ou arquivos da Casa; 
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III - que esteja no exercício do mandato na condição de suplente convocado em substituição ao

titular; 

IV - condenado em processo criminal por decisão de órgão jurisdicional colegiado, ainda que a

sentença condenatória não tenha transitado em julgado. 

TÍTULO V

DO PROCESSO E DO PROCEDIMENTO 

Art.  18  - Qualquer  cidadão,  pessoa  jurídica  ou  parlamentar  poderá  representar

documentadamente  perante  a  Comissão  de  Ética  e  de  Decoro  Parlamentar,  quanto  ao

descumprimento pelo Vereador das normas e preceitos contidos na legislação em vigor, no

Regimento Interno, na Lei Orgânica do Município ou deste Código. 

§ 1º - Não serão recebidas denúncias anônimas. 

§ 2º - Recebida a denúncia, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar promoverá a apuração

preliminar  e  sumária  dos  fatos,  ouvindo o  denunciado e  providenciando as  diligências  que

entender  necessárias,  no  prazo  de  trinta  dias,  prorrogável  por  uma  única  vez,  mediante

motivação que justifique a dilação temporal. 

§ 3º - Na hipótese do relatório da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, que deverá ser

confeccionado em até quarenta e oito horas, decidir pela existência de indícios de autoria e

materialidade  quanto  aos  fatos  imputados  na  denúncia,  proceder-se-á  o  devido

enquadramento numa das infrações disciplinares previstas nos incisos I a V do artigo 10 deste

Código.

§  4º  -  Opinando a  Comissão pela aplicação das  penas  disciplinares  de advertência  pública

verbal ou escrita ou de censura, o processo será encaminhado ao Presidente da Câmara para as

providências cabíveis.

§  5º  -  Caso concluam pelo  enquadramento  das  infrações  de destituição nas  Comissões  da

Câmara; perda temporária do exercício do mandato ou perda do mandato eletivo, o relatório

deverá ser lido e submetido à deliberação do Plenário, podendo a maioria absoluta votar pelo

recebimento ou não da denúncia.

§  6º -  O  processo  de  destituição  dos  membros  da  Mesa  Diretora  obedecerá  ao  rito

procedimental definido nos artigos 34 e seguintes do Regimento Interno da Câmara.

§ 7º - A denúncia não recebida será arquivada; se recebida, instaurar-se-á imediatamente o

processo  administrativo  disciplinar  para  apuração  dos  fatos  e  averiguação  das

responsabilidades do indiciado, assegurando-se-lhe o direito de defesa. 

§ 8º - Todos os atos da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar deverão ser comunicados aos

demais Vereadores em Plenário. 
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Art.  19 - Deverá  ser  observado o rito  e  os  prazos  processuais  definidos  no artigo 124,  do

Regimento Interno da Câmara.

TÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20 - A apuração de fatos e responsabilidades previstos neste Código poderá, quando a

natureza e gravidade assim o exigirem, ser solicitada ao Ministério Público e às autoridades

policiais,  por  intermédio da  Mesa Diretora  da  Câmara,  com a indispensável  adaptação  das

normas procedimentais e dos respectivos prazos estabelecidos neste Código. 

Art.  21  - A  renúncia  do  Vereador  não  interrompe  o  prosseguimento  regular  do  processo

disciplinar  regulado  neste  Código,  nem impede à  aplicação  das  sanções  e  seus  respectivos

efeitos, observado as normas legais e regimentais aplicáveis à espécie. 

Art.  22 - Se e quando,  em razão das matérias reguladas  neste Código,  a honorabilidade,  a

dignidade  e  a  imagem  da  Câmara  Municipal  forem  atingidas,  deverá  a  Comissão  de  Ética

solicitar  à  Mesa da  Câmara a  intervenção da  Assessoria  Jurídica  para  adoção  das  medidas

judiciais cabíveis. 

Art.  23 - Quando,  no  curso  dos  debates  e  discussões  em Plenário  ou  nas  Comissões,  um

Vereador  for  acusado  de  ato  que  ofenda  sua  honra  e  boa  fama,  caber-lhe-á  o  direito  de

requerer ao Presidente da Câmara ou da Comissão de Ética que apure a veracidade dos fatos e

a instauração de processo contra o ofensor, se apurada a improcedência da acusação. 

Art. 24 - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, valendo seus efeitos a

partir do dia 03 de outubro de 2016. 

São Lourenço da Serra/SP, 19 de agosto de 2016.

 

JOSÉ CLARISVALDO SANTOS 
Presidente

Vereadores da 6ª Legislatura:

Maria da Conceição Camargo Cintra
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Cristiano Paulo da Silva

Daniel Fukuda

Roberto da Cruz Pereira

José Flor dos Santos

Pedro Julio Santana

André Despézio de Souza

Ceará Pança

Publicado e Registrado na Secretaria da Câmara Municipal e afixado no lugar de costume, na data supra. 
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