
6s{êdô do §io Granda do rYode

CÂMAHA MUHICIPAL DE APO§I
cGC {Mr} os.ã45"s4e/0001 -ôs
píá;â Frâncisco Pinto,"c;nro - 59.100-oÇ0* Apodi-qN - Teb fax"{olo€{\ 333-2138

RE§OLUçÃ0 No 121n002

EMENTA: lnstitui o Código Ue Ética e Dêcoro
Parlamentar.

O pre*idente da Câmara Municlpal de Vereadores dô Municipío de

Àpodi-RN, no uso UÀ Juas atríbuiçôes e §e sonformldade corn a letra "h',11, § la, do

art. 43, do Regtrnsfitü lntsfno. Faço saber que â Cámara de VersadorÊ§ apr0vqu ê

Euo promulgo a seguinte Rtsolução.

CAPITULO I

OC§ NEVERE§ FUNT}AMEHTAI§ DO VEREÂBOfi,

Artigo 1§ - No exercicio do rnandato o vereador atenderá as prescriçÕes

constitucionais e regimentais e a§ ctntidas neste CÓdigo' suieitando-se aÕs

prCIcêdiÍnentos disciplinare§ nête previstÔs'

Artigo 2o - §ão deveres fundamentais do Vereador:

l- promover a defesa dos rnteresses da populaçâo e do municipio;

ll - defender a ordem e o bern e§tar §o§iâl do murriçipio, particularmenta as

instituiçÕes repre§êntâtivas de cla§§ês, e pelas prenogativas do Legistativo Municipal;

llt * exercer o mandato com dignidâde s respeito à cc*sa púhtira e à vontade

popular:

lV * aprcsentar-se à Câmara durante as sessÕes leçislalivas ordinárias e

extraordinárias e iãrtiãigricas sessoes do plenârio e das reuniÔes de üomissâo de gue

seja membro.

CAFITULO II

§A§ VEDÂçÔrs coNsnrucloHÂl§

Artigo 3* - É Êxpres§âmente vedado aa Vereador:

l- desde a exPedição do diPloma:

a) firmar ou rnanter oontrato ssm pêssoa jurídica.de direito público'

autafquia, **pt"t, pública, sociedade de flcÜn6Íniâ mista ou êmpresa

concessienária'de serviço pubtico. que düreta au indiretarnênte tenha vinculo com a

adminístraçãã- *o municipio. satvç quando CI contrato obedecer á clausulas

uniformes;
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b) aceitar ou êx*rcer carsCI" função ou êmpress remunêrâdo. inciusive
os dç que s*jam demissíveis ad nutum, nas entrdades constantes da alínea anterior:

ll-desdeaposse:

ai s*r proprietáric" cantrolador ou diretor de empresâ que goze de favor
deconente de contrato com pê6§oa jurídica de direito púbtico. ou nelâ *ierçer Íunção
rernunerada:

b) ocupar csryo ou funçâo de que seja demissíveÍ ad r.rfúrrn. na§
entidades referídas no intiss l, "a'';

ci patrocinar cãu§â êrn qus seja interessada qua§uer das antidades a
que sê refere o inciso l, "a":

d} $er titular de mais de um carga ou mandato público etelivo
{Constituição Federat, art. S4).

§ 1o - tonçideram*se inclu[das nas proibiçôes prevístas nas alinea§ *a" e ub'
do inciso I ê "á" ê "c" do inciso ll, para qs fins do presente Codigo de Etiça e üecoro
Parlamentar, ps§ üas juridlcas de direito privado controlêdâs pcl* po.Cer público.

§ 2o - A proibição Çsnstante da alínea "a" do ínciso I compreendg + Vereador,
como pe§§oâ física, §su cônjuge ou companheira e pês§oês jurídicas direta ou
indirêtamente por eles controladas"

§ 30 - Ccnsiderâm*sê pêssoas jurídicas às quais se aplica a vedaçâo referida
na alínea "4" do inciso f l, para os fins do presente Código. os Fundos de lnvestimentos
Regionaís e Setoriais

CÀPITULO III
DOS ATO§ §ONTRÁRIO§ A ÉrrcN E AO ÊECORO PARLAMENTAR

Artigo 4o * É, alnda. vedado ao Vereador:

I * eelebrar contrato com instituição financeira control*da pelo Foder Fúblico,
incluídos nesta vedaçâo. alêm do Vereadsr como pêssoa física, seu conjuge ou
companheira e pessoas jurrídicas direta ou indiretamente por ele contnoladas;

ll - diriEir,ou gerir empresas, órgãos e meios de conrunicaçâo, considsrados
como tll pessoâs jurídicas que indiqueín Êrn seu objeto soclal a exeçuÇá* de servíços de
radiodifusão sonora ou da $ons e imagem;

lll * praticar abuso do poder econômico no procêsso eleitoral,
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§ 1o - É pennitido ao Vereador, bem corno a seu côniuge ou companheira,
movirnentar cÇntâs e manter cheques especiais ou garantidos, dê valores conentes e
sontrato de çláusulas *nffonnes, nâs instituiçÕes financeiras referÍdas no inciso l.

§ 2" - Excluem-se da proihi@o constante no inciso ll a direçáo ou gestão de
jornais, editoras de livros e similares.

Artigo 50 - Consideram-se incompatíveis com a ética e o deccro parlamentar:

t
| - a percepção de varüagens indevidas, taÍs como doaçÕes. henefíçios ou

cortesias de empresa§, grupos eçonÔmicos ou autortdades púhlicas, ressaívados brindes
sem valor eçonômico:

ll * a prátíca de inegularidades Sraves no desenrpenho do mandato ou de
êncargos deconentes.

CAPITULO IV
oA§ DECLARAçÔES PÚBLÉA§ OBRTGATÕRnS

Artigo 60 - O Verçador apresentará ao Conselho de §tica Ê Decoro
Parlamentar ãs seguintes deelaraçÕes ohrigatoria§, pa(E fins de ampla divulgaçâo e
publicidade:

I * ao assumir o mandato, para efeitç de possê, e naventâ dias antes das
eleiçÕes, no último ano da legislatura. Declaração de Eens e Fçntes de Renda e Passivo,
íncluindo todos os passivos de sua propnê rÊsponsabilidade, de seu cônjuge ou
companheira ou de pesscas jurídicas por eles direta ou indiretamenle çontroladç§, de
valor igual ou superior a sua remunsraÇão mensal Çomo Vereadofi

ll - até o trigésimo dia seguinte ao enceÍramento do prâzo para entrega da
declaração do Ínnposto de Renda da* pessoas íísicas: copia da dectaraçâo do imposto de
renda do Vereadqr e do seu conjuguÊ ou companheira.

íll - ao assumir o mandato e âo ser indicado mernbro de Ccrnissão
PÊnrlanente ou TernpoÉna da Casa: Declaração de Atividades Éconômica ou
Profitsional, atuat* ou anteriores. ainda que delas se encontre transitoriamente afastado,
com a reepectivr rernuneração ou rendimento, inclusive quaisquer pagam*ntos que
continuem a ser efeluadas por antigo empregador,

lV - durante c exercÍcio do mandato. em Cornissáo üu em Plenário, ao iniciar-
se ê aprêciaçâo de matéria que envolva diretamente seus interesses patrimoniais;
Declaraçâo de lnteresse, em que. a sêu exclusiva crÍtário, deciara-se írnp,edido de
particÍpar ou expli*ite âs râzoes pelas quais, § sêu juízo, entênda como legitima sua
pârtiÕipâçâo na discussâo e votação.
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§ 1o - Caherá ao Conçelho de Etica e Decoro Parlamentar diligenciar para a
publicação e divulgaçâo das de*laraçôes referidas neste artigo. através de qualquer meio
ou órgão de publicidade.

§ 2* - §em p§uízo do disposto no parágrafo antsrior poderá qualquer cidadão
çolicítar diretamêfite, mediãnte requ*rirnento à Mesa da Cârnara Municipal. quaisquer
ínformaçÕe§ qüê se contenham nas d*claraçÕes aprêsentadas pelos Vereadsres.

CAPITULO V
OÂ§ MEDIDÂ§ OI§TIPLIf'TARÉ§

Artigo 7$ - As medidas disciplinares sâo:

a) advertência.
b) cênsura;
c) perda tomporária do exercício do mandato;
d) perda do mandato.

Artigo 8o - A adv*rtência ê rnedida disciplinar de competência dos Presidentes
da Cârnara. do conselho de *tiça e Deçoro Partamentar ou de cçmissão.

Artigo 90 - A cÊnsurt sená verhalou escrita.

§ .1" - A censura verbal será aplicada petos Prêsidentqs da Câmara, do
Conselho de Etica e Decoro Parlamentar ou de comissão. no âmbita desta, quando não
couber penalidade rnais grave. ao Vereador quê:

I * deixar de obseruar, salvo motivo justificado. os deveres inerentes ao
mandato ou CIs pre*eitos do regimento lntemo;

ll - praticar atos que infrinjam as rêgras da boa conduta nas dependências da
Casa;

íll - perturbar a ordern das sessôes ou das reuniÕes.

§ 2o -. A çen*ura escrita será irnposta pelo tonselho de Etica e Decoro
Parlamentar e homologade pela Mesâ, sê outra corninaçãc mais grave não couber, ao
Vereador que:

I - usar, em disçurso ou proposição. da expressão atentatona âo dgcoro
parlamentar,

ll - prat*car ofensas físicas ou morais a qualquoÍ pes§oa, no edifício da
Cârnara, ou desacatar, por atos ou palavras. outro parlamênlãr, a M*sa cu üomissão. ou
os respectivos presidentes.
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Artigo 10 * Considera'se incurso na sançâo de perda tamporária do exercicio
do mandato. quando não for aplicável penalidade mais grave. o vereador que.

| * reíncidir nas hipóteses do artigo antecedente:

ll - praticar transgressão grave ou reiterada sos preceitos do Regimento
lnterno, ou deste Codigo, especialmente quanto à observância ds disposto no artigo 60;

lll - revelar conteúdo de debates ou deliberaçÕes que a Câmara ou Comissâo
haja resolvidc devam ficar secretos.

lV - revalar informaçôes e documentos ofisiai* de caráter reservado, de que
tenha tido c-onhecimento na fcrma regimental;

V - faltar, sêm motivo justíficado, a cinço seseÕes ordinárias ou a trinta
intercaladas. dentro da sessâo legislativa ordínária e. ou â três extraordinárias, de forma
consgçutiva.

Artigo 11 - §eráo punidas com â perda do mandato:

l- a infraçâo de qualquer das proibições csnstitucionais referidas no artigo 3ê;

ll - praticar de quelquer dos atos contrários a ética e ao decoro padamentar
capitulados nos artigos 40 e 5o:

lll * a infração do disposto nCIs incisos ll, lll, lV, V e Vl, do artigo 36, da Lei
Orgânica Municipal.

CÂPITULO VI
DO PRCICESIO DI§CIFUT{AR

Artigo 12 *A sanção de que trata o art. 10 será deçidida pelo Plenário. em
escrutínio secreto e por maioria simples, mediante provoeaçâo da Mosa. do Conselho de
Ética e Deconr Fadamentar ç* de Partido Polítiço iepreseniaaç na Câr'nara Municipat, na
forma prevista nos 4rts. 14 e 1§, excetuada a hipótese do parágrafo única deste artigo"

Parágrafo Unico - Quando se tratar de infraçâo ao inciss V do artigo 10, a
sançâo será aplicada, ds oficio, pela Mesa, resguardado, ern qualquer câso, o principio da
ampla de{esa.

Artigo 13 - A perda do mandato será decidida pelo Plenári§, em escrutínio
secreto e por maiona absoluta de votos, mediante iniciativa da Mesa, do üonselho de
Etica e Decoro Parlamentar ou de Partido Político representads na Câmara lríunicipal. na
forma previeta nos art. 14 e 15 deste Código.

ffi*
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Parágrafo Único - Quando se tratar de infraçáo aos incisos Í1, ltí. tv v e VI.do artigo 3§ da Lei orgânica Municipal. a iãnçao sáà apticâdâ de oficio. peta Mesa,resguardado, êrn qualquer caso, o prÍncipio da ampla defesa.

Artlgo 14 - Üferecida representação contra Vereador por fato sujeito á pena
de perda do mandata ou á pena de perda teúporária do exercício do mandato, aplicáveispelo Plelário da Cârnarâ, será eta iniciatmente encaminhada, pela Mesa, ao Conselho deEtica e Deçoro Parlementar ressalvadas as hipóteses do art. iz, quando o processo temorigem no tonselho"

Artigo 15 * Recebida à representação, o tonselho observerá üs seguintesprocedímentos:

| * o Presidente do Conselhq, §emprc, que consíderar necessáris, designará trêsmembros titulares do mesmo pãra tümpor Cornissão de lnquérito, destinrà" 
" 

promover
as devidas apuraçÕes dos fatos e das responsabiridadas;,

ll - constituída ou não, â Comissâo referida no inciso anteriCIr. será oferecidacopia da representação ao vereador. gue lerá prazo de três sessôes oroiná*as paiã
apresentar defesa escnta e provas:

. lll- esgotado o praeo §em âprÊsentaçâo de defesa, o presidente do Cçnselhonomeará defensor dativo para oferece-la, reabnnáo-he igual prazo;

lV - apresentada à defesa, o Conselho ou. quando for o caso, a somissáo delnquérito, procederá as diligencias e a instrução prooãtoni qu*-*nt*ncãr necessária,
Ii9q* as quais profenrá pãreÇêr no prazo oe trêi sessÕes ordinárias da Cârnara, satvo nahipótese do art' 'tg, concluindo pela procedência da representeção ou-póa àrquivamento
da mesnna, oferecendo-se. nâ primelra.hipótese, 

-o_ prsjeto de Resoluçao apropriado para
a declaraçáo da perda do mandato ou da suspensãà hmpor:aria ao exerciiü do mandato;

v * em cesç de pena de perda de mandato. o parec*r do conselho dê ética êDecors Parlamentar será encaminhado à Comissão de Consti{udâo, JustiÇâ e redaçâopara Êxame dos aspectos eonstitucional. legal e 1urídÍco, o que deverá ser teito no prázo
de trêe sessões ordinárias;

Vl - sonsluída a.tralitaç1o no ConseÍho de ética e Decoro padamentar e na
Comissáo de Ccnstituiçâo. Justiça e neCaçâo, sêrá o proce$§ü ençaminhado â Mesa daCâmara e' uma vez Jido no expediente, sérá publi*ado com ampla divulgaçâo de formaqu6 ô pavo tome conhecimsnto parâ a inclusão em ordern do Dia.

Artige 16 - É facultado ao Vereador, ern qualquer caso, constituir advogadopãra suâ defesa, a este, á assegurado atuar em todas as fáses oa pàcàiso.-

ffi*
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Artigo 17 - Perante o Conselho de Etica e Decoro Farlarnentar, poderáo ser
diretamente oferecidas, qor qualquer partamentar, cidadâo ou pessoês iurídicas,denuncias relativas a* descurnprímento. por Vereador, de preceitos contidos no
Regimento lntemo ê neste Código.

§ 1n - Não serâo recehidas denúncias anônimas.

§ ?o - recehida à denúnçia, o Conselho promover"á apuração prelirninar e
sumaria dos fatos, ouvido o denunçiado e providenciadas as diligenciáa que entender
necessárias, dentro do prazo de trinta dias.

_ § 3o * Cansiderada procedente por fato sujeito a medidas previstas nos art. go
e 9§, o toneelho promoverá sua aplicação, nos tenrros ali estabeiecidos. Verificando
trstar-§§ de i*fraçÔcs incluidas entre as htpótes*s dos arts 10 e 11, procederá naforma
do art§o'15.

§ 4" - P-oderá o Conselho, independentemente de denúncia ou representação.
promovêra apuração, no§ têm1os deste artigo. de ato su omissão atribuída ao Vereadbr.

Artigo 18 - Quando um Vereador íor acusado por outro. no Êurso de uma
discussão ou noutra circunstânea, de ato que oÍenda sua honorabilÍdade, pode pedir ao
Fresidente da Câmara, do üonselhô de ÉUca e Decoro ParÍamentar ou de iomissão, que
apure a veracidade da argüição e o cabimento de sançáo ao ofensor. no caso cte
improcedência da acuseçâo.

Artigo 19 * A* apuraçÕes de fatos e de responsabilidades previstos neste
Código poderáo, quando â suâ natureza assim o exigir, ser solicitadas ao Ministério
Púhlico ou as autoridades policiais, por intermédio da Mesa Diretora da Câmara Çâso emque serão feitas a§ neceesárÍas adaptaçÕes nos procedimentos ê nos prazos
estabelecidos neste CapÍtulo.

Artígo 20. - O processo disciplinar regulamentado neste *ódigo não será
intenompido pala renúncia do Vereador êo seu mandato. nem seráo pela mosma etididas
as sançôes eventualmente aplicáveis os seus efeitos.

Artigo 21 * üuando, em razão das matérias reguladâs neste Código, forem
inju§tamente atingidbs a hora ou a imagern da Cses, de seus órgãos ou de quaiquer dos
§eu.s membror, poderá o Conselho de ética e Decoro Farlarnentàr solicitar intervânçao à
Mesa.

GAPITULO VII
DO CON§§LHO DÊ ÉTICA E DECORO PARLAT,IENTAR

L.
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Artigo 22 - Cornpete ao Conselho de Etica e Decoro Parlamentar zelar pela
observância dos precertos deste Có igo e do rêgimento lntemo, atuando no sentido de
preservação d* dignidade do rnafldato parlarnentar na Câmara Municipal.

Artigo 23 - O Conselho de Etica e Decoro Parlamentar será constituÍdo por
três mernhrçs titutanes e iguais numero de suplentes, eleitos para mandato de dois anos,
observado, quando possível, o principio da proporcionalrdade partidária e do rodízio entre
os Partidas ou Blocos Pafiamentâres não representados.

§ 1'- Os Lideres Partidários subrfleterão à Mesa os nomês dos Vereadores
quê pretenderem indicar para integrar o Conselho, na medida das vagas que couberam
ao respectivo Partido.

§ 2o - As indicaçôes referidas no parágrafo anterior serão acompanhadas
pelas declarações atualizadas, de cada Vereador indicado. onde çonstarão a§
inÍormaçÕes referentes aos seus bens, fontes de renda. atividades econômicas e
profissionais. nos termos dos incisos I, ll e lll do art. 60.

§ 3o - Acompanharâo, ainda, cada indicação. uma declaração assinada pelo
Presidente da Mesa. certificando a inexistênçia de quaisquer registro. nos arquivos e
anais da Câmara, reÍersntes a pratica de qr.raisquer atos ou inegularidades capitutados
nos arts. 80 e 11, independenlemente da legislatura ou sessâo legislativa em que tenham
oconido.

§ 4o - Caberá à Mesa providenciar, durante os meses de fevçreiro e março da
primeira e da terceira sessão legislatíva de cada legislatura. a eleiçãc dos rnernbros do
Conselho.

Artrga 24 - Enquanto não ãprsvâr regulamento especifiro, o üonselho de
Etica e Decoro Parlamentar ohservará, quanto à organização intema e ordem de sêus
trabalhos. as dispasiçÕes regimentais relativas ao Íuncionamento das Comissôes,
inclusive no que diz respeit* à êteiçâo de seu Prcsidente e des§naçáo de relatores..

§ 1o - Or mernbros do Conselha deverão, sob pena de imediato desligamento
e substÍtuição. ohservar a discriçâo e s *igilo inerentes à natureza de sua função.

§ 2o - berá automalicômente desligado do tonselho o membro que não
cornparecêr. §êm justificativa, a tÉs reuniÕes" consecutivas CIu não, bem assim o que
faltar, ainda que justiÍicadarnente, e mais de seis reuniôas durante a ssssâo legislativa

CAPITULO VIII
DAS §ISFOSIçÔES F|NATS E TRAN§|TOR|A§
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ArtiEo 25 * O Orça*:ênto Anual da Câmara con$ignârá dotação sspêcifisâ,
cCIm o$ reÇur§os neüe§§ários à publicaÇâo dês DeclaraçÕes Obrlgrtôrias prevista§ no
artigo 6s.

Artigo 26 - Esta Hesolução entrê em vi§or na data de sua publicaÇão.

Artigo 27 - revogam-§s as disposiçôes em eontrârio.

L Câmara hlunicipal de Vereadores do MunicÍpio de Apodi-RN, em 13 de
dezemhro de 2002.

lvo Freire de Araúio - 1ô §ECRETARIÕ
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