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RESOLUÇAO No 068/2015 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2015

INSTITUI O CODIGO DE ETICA E DECORO
PARLAMENTAR oa cÂmaaa MUNtctPAL
DE BARREIRAS. BA.

A CÂNAARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, ESTAOO DA BAHIA. no uso de SuaS

atnbuiÇôes legars e reglmentars aprovou e a Mesa Drretora. promulga a segurnte
Resoluçãol

TITULO I

Da Ética e do Decoro Parlamentar

clpírulo r

Disposições Preliminares

Art. í". Em consonância com os princípios éticos que devem reger a conduta dos que
estáo no exercÍcio de mandato popular. frcam estabelecidos os deveres fundamentais
dos membros da Câmara Municipal de Barreiras, os atos atentatóraos e incompatíveis
com o decoro parlamentar. as penalidades e o processo disciplinar cabivel.

Art.2". A atividade parlamentar será norteada pelos principios da legalidade, da

rmpessoalidade. da moralidade, da publicidade. da eÍiciência. do livre acesso, da
representativrdade, da supremacia do Plenário, da transparência, da função social da

atividade parlâmentar e da ética

§ ío - Na sua atividade, o Vereador presta serviço íundamental à manutenção das
institurÇôes democráticas. tendo lvre acesso aos órgãos da admrnrstraÇão direta ou
indireta do Munrcipio. mesmo sem aviso prévro sendo-lhe devrdas todas as
rnÍor:laçóes necessárras à atrvrdade parlamenlar

§ 2o - Ao rnicio de cada Legrslatura. realizar-se-âo cursos de preparação à ativtdade
parramentar. sob a organrzação da Comissão de Étrca

§ 3" - O conteúdo programátrco será deÍinido pela Comrssáo de Etica, devendo.
necessariamente, fornecer aos participantes conhecimenlos básicos de:

| -Constituição Federal e Constituição Estadual.

ll- Controle de Constitucronalidade.

lll -Técnica Legrslalrva 

^
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lV -Processo Legislativo;

V - Código de Etica Parlamentar;

Vl -Regimento lnterno da Câmara Municipal;

Vll - Ler Orgânica do Municipio.

§ 40 - Faca a critério da Comissão de Etrca o estabelecimento da carga horária, a
programação, a organização e a execução do curso.

cepírulo rr

Dos Deveres Fundamentais do VeÍeador

Art. 3". São deveres fundamentais do Vereador. além de outros previstos na Lei
Orgânica e no Regimento lnterno:

| - promover a defesa do interesse público e da autonomia municipal,

ll - respeitar e tratar com civilidade os colegas durante os trabalhos legislativos.
independentemente de convicÇôes contrárias às suas,

lll - zelaÍ pelo prestigio, pelo aprimoramento e pela valoÍizaçáo das instituiÇÕes

democráticas e representatavas e pelas prerrogativas do Poder Legislativo,

lV - zelar pelo cumprimento e progressivo aprimoramento da legislação municipal,

V - exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular,
agrndo com boa-fé, zelo e probidade,

Vl - apresentar-se à Câmara no início de cada sessáo legislativa da Legislatura e
participar das sessôes ordinárias. extraordinánas. solenes, preparatórias. secretas e
especiars realizadas em seu transcorrer:

Vll - apresentar-se edequadamente trajado à hora regrmental das sessôes ordinárias
e extraordtnárias e nelas permanecer até o final dos trabalhos,

Vlll - particrpar das reuniões de comissão de que seja membro e. quando designado.
emitir parecer em proposições no prazo regimental, observada a ordem cronológica de

recebamento dos projetos,
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lX - dar tratamento isonômico a parecer a projetos sob sua relatoria que tenham
objetavos idênticos,

X - examinar todas as proposições submetidas à sua apreciação e a seu voto sob a
óptica do interesse público;

Xl - tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os servidores da
Casa e os cidadãos com os quais mantenha contato no exercício da ativrdade
parlamentar e nâo prescindir de igual tratamento;

Xll - prestar contas do mandato à sociedade e deixar disponívers as informações
necessárias a seu acompanhamento e sua fiscalizaçâo,

Xlll - respeitar as decisôes legítimas dos órgãos da Casa.

XIV - respeitar a iniciativa das proposições, quer no período regulamentar de
elaboraÇão. quer daquelas protocoladas. e não concorrer com nenhum ato que possa
dar a entender ser sua a inrciatrva original.

XV - respeitar a ordem de precedência de representaÇão oficial desta Casa em
eventos e solenidades;

XVI - denunciar publicamente as atitudes lesivas à afirmação da cidadania. do
desperdicio do dinheiro público, os privilégios injustificáveis e o corporativismo,

XVll - abstrair seus próprios inleresses eleitorais na lomada de posrçóes individuais
como representante legítrmo dos munícipes,

Xvlll - Traduzir em cada ato a aÍirmação e a ampliação da liberdade entre os
cidadãos, a defesa do Estado Democrático de Direito, das garantias individuars e dos
Direitos Humanos, bem como lutar pela promoção do bem-estar e pela eliminação das
desigualdades sociais;

XIX - Prestar solidariedade polítrca a todos os cidadáos. em especial aos perseguidos.
aos injustrÇados, aos excluídos e aos discriminados, onde quer que se encontrem;

XX - Expressar suas opiniões politicas de maneira a permitir que o debate público, no
Parlamento ou íora dele, supere progressavamente as unilateralidades dos diferentes
pontos de vista e construa, em cada momento histórico, consensos fundados por
procedimentos democráticos:

XXI - Promover a defesa dos interesses. dos anseios e das reivindicaçóes da
população, \
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XXll - Exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à manifestação
de vontade do povo Barreiras.

Capítulo lll
Dos Atos lncompatíveis com o DecoÍo Parlamentar

Art. 40 - E expressamente proibado ao Vereador, conslatuindo também ato atentatório à
ética e ao decoro parlamentar, passível da aplicação das penalidades previstas neste
Código

l- Exercer a direção ou mesmo a gestâo de empresas ou órgãos públicos ligados aos
meios de comunicação, tais como.lornais, revistas, radiodifusão ou televrsão,

ll- abusar das prerrogativas constrtucionais asseguradas aos Vereadores;

lll - perceber, a qualquer titulo, em proveito próprio ou de outrem, no exercício da
atividade parlamentar, vantagens indevidas,

lV - celebrar acordo que tenha por obJeto a posse do suplente, condicionando-a a

contra-prestação financerra ou à prática de atos contrárros aos deveres éticos ou
regimentaisi

V - íraudar. por qualquer meio ou forma. o regular andamento dos trabalhos
legrslativos para alterar o resultado de deliberação.

Vl - omitir intencionalmente informação relevante. ou. nas mesmas condiçôes, prestar

informação falsa nas declaraÇões de que trata o art. 18.

Vll - incidir nas condutas descritas no Art. '19 da Lei Orgânica do Município

Capítulo lV
Dos Atos Atentatórios ao Decoro Parlamentar

Art. 50. Atentam, ainda, contra o decoro parlamentar as seguintes condutas, puníveis

na forma deste Código:

l- perturbar a ordem das sessões da Câmara Municipal. das reuniôes de comissáo ou

nas demars atividades da Câmara.

ll - praticar atos que infran1am as regras de boa conduta nas dependências da Casa, I
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lll - inobservar os deveres inerentes ao mandato ou os preceitos desta resoluçáo e do

Regimento lnterno.

lV - desacatar ou praticar ofensas físicas ou morais, bem como dirigir palavras

injuriosas aos seus pares, aos membros da Mesa Diretora, do Plenário ou das
Comissões. ou a qualquer cidadão ou grupos de cidadáos que assistam a sessóes de
trabalho da Câmara;

V - usar os poderes e prerrogativas do cargo para constranger ou aliciar servidor,
colega. ou qualquer pessoa sobre a qual exerça ascendência hrerárquica,
princrpalmente com o fim de obter qualquer espécie de favorecimento,

Vl - revelar informaçôes e documentos oÍiciais de caráter reservado, de que tenha tido
conhecimento no exercício do mandato parlamentar;

Vll - relatar matéfla submetida à apreciaÇão da Câmara. de interesse especifico de
pessoa física ou juridica que tenha contribuído para o financramento de sua campanha
eleitoral,

Vlll - fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de presença às sessões ou às
reuniôes de comissáo.

lX - prejudicar ou dificultar o acesso dos cidadãos a informações de rnteresse público
ou sobre os trabalhos da Câmara.

X - acusar Vereador, no curso de uma discussão, ofendendo sua honorabilidade, com
argúiÇôes inverídicas e improcedentes;

Xl - atuar de forma negligente ou deixar de agir com diligência e probrdade no

desempenho de funçóes administrativas para as quais for designado. durante o

mandato.

Xll - derxar de zelar, com responsabilidade. pela proteção e deÍesa do patnmônio e

dos recursos públicos;

Xlll - utilrzar infra-e§trutura, os recursos. os funcionários ou os serviços administrativos
de qualquer natureza. da Câmara ou do Executivo, para beneíício próprio ou outros
frns privados. inclusive eleitorais.

XIV - pleitear ou usufruir favorecimenlos ou vantagens pessoais ou eleitorais com

recursos públicos,
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xV - manipular recursos do orçamento para beneÍicrar regióes de seu interesse, de

forma injustiíicada. ou de obstruir maliciosamente proposiçôes de iniciativa de outro
poder,

XVI - 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,

Parágrafo Único: As condutas puníveis neste artrgo só serão objeto de apreciação
mediante provas.

Capitulo V
Da Comissão de Etica e Decoro Parlamentar

Art. 60. Compete à Comissão de Etica e Decoro Parlamentar:

| - zelaÍ pela observância dos preceitos deste Código. atuando no sentido da
preservação da dignidade do mandato parlamentar na Câmara Municipal:

ll - processar os acusados nos casos e termos previstos nos artigos 40 e 5o;

lll - instaurar o processo disciplinar e proceder a todos os atos necessários à sua
instrução, nos casos e termos do art. 14;

lV - responder às consultas da Mesa Diretora, de Comissóes e de Vereador sobre
matérias de sua competência.

V - organizar e manter o Sistema de Acompanhamento e lnformaçôes do Mandato
parlamentar, nos termos do art. 17.

Art.70. A Comrssão de Etica e Decoro Parlamentar será constituída nos termos
estabelecidos pelo Artigo 50 do Regimento lnterno.

§ 10 - Os Vereadores submeterão à Mesa Drretora os nomes dos Vereadores que

pretendem indicar para integrar a Comissão, na medida das vagas que couberem ao

respectivo Partido. '

Art. 80. ConsideÍa-se incompatível com a ética e o decoro parlamentaÍ, além das
mencionadas no Regimento lnterno desse Parlamento:

| - Atuar de forma neglagente ou deixar de agir com diligência e probidade no
desempenho de funções administrativas para as quais for designado. durante o
mandalo e em decorrência do mesmo:
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ll - Deixar de zew pela total transparência das decisões e atividades da Câmara ou

dos Vereadores no exercicio dos seus mandatos,

lll - Utilizar a infra-estrutura, os recursos, os funcionários ou os serviços
administrativos de qualquer natureza, da Câmara, para benefício próprto ou outros fins
privados, inclusive eleitorais;

lV - lnfluenciar decisões da Admanistração da Câmara. para obter vantagens ilícitas ou
imorais para si mesmo ou para pessoas de seu relacionamento pessoal ou político,

V - lnduzu a Adminrstração da Câmara ou outros setores da Administração Pública à
contrataÇão. para cargos nâo concursados, de pessoal sem condiçôes profissionais
para exercê-los ou com fins eleitorais;

Vl - Não poderá ser membro da Comissão o Vereador submetido a processo

disciplrnar em curso, por ato atentatório ou ancompativel com o decoro parlamentar:

Vll - Não poderá ser membro da Comissão o Vereador que tenha recebido na

Legislatura. penalidade disciphnar de suspensâo temporáfla do exercicio do mandato.

e da qual se tenha o competente registro nos anais ou arquivos da Casa

ParágraÍo Único: O recebimento de representação contra membro da Comissão por

infringência dos preceitos estabelecidos por este Código, com prova inequívoca da

verossimilhança da acusação. constitui causa para seu imediato afastamento da

funçâo. a ser aplicado de oficio por seu Presidente, devendo perdurar até decisão final

sobre o caso

Art.90. A Comissão de Etica e Decoro Parlamentar observará, quanto à organização

interna e ordem de seus trabalhos, as dtsposições regimentais relattvas ao

funcionamento das demais comissões permanentes, inclusive no que diz respeito à

eleação de seu Presrdente. Vace-Presioente e designação de Relatores.

§ 10 Os membros da Comissão deverão, sob pena de tmedtato desligamento e

substiturção. observar a discflçâo e o srgilo tnerente à natureza de sua função.

§ 2o Será automaticamente desligado da Comissão o membro que não comparecer.

sem justifrcatrva, a três reunrÕes consecutivas ou não, e o que faltar. ainda que
justifacadamente. a mais de sers reuniões. durante a sessão Legislativa.

Art. 10. As decisóes da Comissão de Etica e Decoro Parlamentar serão tomadas

sempre por maiona absoluta de seus membros.

Capitulo Vl À
Das penalidades Aplicáveis e do Processo Disciplinar 
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Art. 'l'1. Sâo as seguintes as penalidades aplicávets por conduta atentatória ou

incompativel com o decoro parlamentar:

| - censura verbal ou escrita:

ll - suspensão temporána do exercício do mandato. náo excedente a 60 (sessenta)

dias.

lll - perda do mandato.

Parágrafo Único: Na aplicação das penalidades serâo consideradas a natureza e a

gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para a Câmara
Municipal, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes do infrator.

Art. 12. A censura verbal será aplicada pelo Presidente da Câmara Municipal. em

sessão. ao Vereador que incidir nas condutas descritas nos incisos l, ll e lll do art. 5o.

Parágrafo Único: Contra a aplicaÇão da penalidade prevasta neste artigo poderá o

Vereador recorreÍ ao Plenário.

Art. 13. A censura escrita será aplicada pela Mesa Diretora, por provocação do

ofendido, nos casos de incidência na conduta do inciso lV do art. 5o, ou por solicitação
do Presidente da Câmara Municipal, nos casos de reincrdência nas condutas referidas
no art. 12.

Art. í4. A aplicação das penalidades de suspensão temporária do exercicio do
mandato, de no máximo 60 (sessenta) dias. e de perda do mandato são de
competência do Plenário, que deliberará por maioria absoluta de seus membros, por

provocação da mesa Diretora ou de partido político representado na Câmara
Municipal, após processo disciplinar instaurado pela Comrssâo de Etrca e Decoro
Parlamentar. na forma deste artigo.

§ 1o Será punivel com a suspensão temporária do exercicio do mandato o VeÍeador
que incidir nas condutas descritas nos incisos lV. Vl, Vll e Vlll do art. 50, e com a
perda do mândato'o Vereador que incrdir nas condulas descrtlas no Art. 4o desta
ResoluÇão e no Art. 58 da Lei Orgânica do Município

§ 2o Recebida representaÇão nos termos deste artigo, a Comissão observará os

seguintes procedamentos.

l- o Presidente designará um relator. ao qual caberá promover as devidas apuraÇões

dos fatos e das responsabilidades;
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ll - nomeado o relator. será remetida cópra da representação ou denúncta ao

Vereador acusado, que terá o prazo de cinco sessóes ordinárias para apresentar sua

defesa escrita e indicar provas;

lll - esgotado o prazo sem apresentação de defesa, o Presidente nomeará defensor

dativo para oferecê-la, reabrindo-lhe igual prazo.

lV - apresentada a defesa, o relator da matéria procederá às diligências e à instrução

probatória que entender necessárias, findas as quais proferirá parecer no prazo de

cinco sessôes ordtnárias da Câmara Municipal, concluindo pela procedência da

representação ou por seu arquivamento. oferecendo. na prlmeira hipótese. Projeto de

Resolução destinado à declaração da suspensão ou perda do mandato,

V - o parecer do relator, quando for o caso, será submetido à apreciação da

comissão. considerando-se aprovado se obtiver a maioria absoluta dos votos de seus

membros.

Vl - a rejeição do parecer originariamente apresentado obriga a designação de novo

relator, preferencialmente entre aqueles que, durante a discussão da matéria, tenham

se manifestado contrariamente à posição do pnmerro.

Vll - a discussâo e a votaçâo de parecer nos termos deste artigo serão abertas,

vlll - da decisão da comissão que contrariar norma constitucional, legal, regimental

ou deste código. poderá o acusado recorrer à comrssão de constituiçáo. Justiça e

RedaÇáo, que se pronunciará exclusivamente sobre os vicios apontadosi

lX - concluida a tramitação na comissão de Etica e Decoro Parlamentar, ou na

comissão de constituição, Justiça e Redaçâo, na hipótese de interposição de recurso

nos termos do rnciso vlll. deste artigo, o processo será encaminhado à Mesa Diretora

e. uma vez lido no expediente, publicado e distribuido em avulso para inclusão na

Ordem do Dia.

Art. 15. Qualquer cidadão. pessoa jurídica. ou parlamentar poderá representar

documentadamente perante a comissáo de Etica. quanto ao descumpramento pelo

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

lnterno ou neste Código

§ ío - Não serão recebidas denúncias anÔnimas.

§ 20 - Recebida a denúncra, a comissão promoverá a apúÍação preliminar e sumária

àos fatos. ouvrndo o denunciado e providenctando as diligências que entender

necessárias, no p(azo de 30 (trinta) dias.
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§ 3o - Se o relatório da Comtssão de Etica. que deverá ser dado em quarenta e oito
horas. Julgar procedente a denúncia proceder-se-á o devido enquadramento numa das
infraçôes disciplinares previstas neste Código, se decidir pela maioria absoluta pela
perda temporária ou perda deÍinitiva do mandato, na prrmeira reunião ordinária
seguinte à decrsão. será constituida a Comissão Processante à qual caberá. em
processo sumário, abrir a fase de coleta de provas instruindo o processo para

apuração dos fatos e averiguação das responsabilidades do indiciado, assegurando-
lhe o direito do contraditório.

§ 4o - Todos os atos, se.ya da Comrssão de Etica sela da Comtssão Processante

deverão ser comunrcados aos outros Vereadores em Plenárto.

§ 5" - E facultado ao Vereador, em qualquer caso, constituir advogado para sua

deÍesa. ou fazê-la pessoalmente, em todas as fases do processo. incluslve no

Plenáno

§ 6o - Quando a representação apresentada contra o Vereador for conslderada leviana

ou ofensiva à sua imagem, bem como à imagem da Câmara Municipal, os autos do

processo respectivo serão encaminhados à Procuradoria da Câmara Municipal, para

que tome as providências reparadoras de sua alçada

Art. 16. Constituída a Comissão Processante, o Vereador acusado será notificado por

ofício, acompanhado de cópia da representaçâo ou denúncia, tendo ele o prazo de 10

(dez) dias para apresentaÇão de defesa, arrolamento de testemunhas e requerimento
de diligências. podendo. se quiser. constituir advogado para a defesa dos seus
drreitos.

§ 1o - Esgotado o prazo sem oferecimento de defesa, o Presidente da Comissão
designará defensor datrvo, reabrindo-lhe o prazo para apresentaÇão da defesa,

§ 2o - Apresentada a defesa prévia, a Comtssãc Processante procederá às diligências.
rnstruÇáo e rnvestigações que lulgar necessárias. e. termrnada proferirá parecer. no
prazo de crnco dias. opinando pela procedêncta ou pelo arqutvamenlo da
representação ou denúncia. encaminhando os autos à Mesa da Câmara

§ 3o - O parecer deverá conter o nome do acusado, a disposição sucinta da
representação e da defesa. a indicaçâo dos motivos de fato e de direito em que se
funde o parecer. a indicaÇão dos artigos aplicados e a proposta de medida disciplinar

§ 4o - Os processos instaurados pela Comrssão de Etrca e Decoro Parlamentar não

poderão exceder o prazo de sessenta dias para sua deliberação pelo Plenárlo nos

casos das penalidades previstas no art 11

§ 5' - O pÍazo paÍa deliberação do Plenário sobre os processos que concluírem pela

perda do mandato, prevista no inciso lll do art. 11. não poderá exceder noventa dias.
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§ 6o - Em qualquer das hipóteses previstas neste artigo, a Mesa Diretora terá o prazo

de dois dias, improrrogável, para incluir o processo na pauta da Ordem do Dia,

sobrestando todas as demais matérias, exceto as com procedência prevista na Lei

Orgânica do Município.

Capítulo Vll
Do Sistema de Acompanhamento e lnformaçôes do Mandato Parlamentar

Arl. 17. De posse do parecer final. o Presidenle convocará sessão espectal de
julgamento.

§ 1o - Na sessáo de lulgamento, o parecer da Comissão Processante será lido
integralmente e. em seguida. cada Vereador interessado poderá usar a palavra por
quinze minulos e, ao final. o denunciante e o denunciado, ou seus procuradores
constituídos, terão o tempo máximo de duas horas, dividido de igual modo, para
produzirem a acusação e a defesa oral.

§ 20 - Encerrada a acusação e a defesa orais, passar-se-á tmediatamente às votações,
tantas quantas forem as infrações apuradas, oriundas da denúncia ou do trabalho da
Comissão Processante

§ 3" - Concluído o Julgamento. o Presidente da Câmara proclamará o resultado,
determinando a lavratura de Ata onde conste, inclusive, o resultado das dotaÇões
nominais e. se houver condenação, expedirá Decreto Legislativo, apontando as
provrdências cabivers

§ 4'- A Comissão de Etica e DecoÍo Parlamentar deverá organizar e manter o

Sistema de Acompanhamento e lnformaçóes do Mandato Parlamentar, mediante a

criaçáo de arqurvo individual para cada Vereador, onde constem os dados referentes:

| - ao desempenho das atividades parlamentar e em especial sobre:

a) cargos. funçôes ou mrssões que tenha exercido no Poder Executlvo. na Mesa

Diretora, em comissões ou em nome da Câmara Municipal durante o mandato,

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

c) número de pronunciamentos realizados nos diversos tipos de sessôes da Câmara

Municipal,

d) número de pareceres que tenha subscrito como relator.

e) relação das comissões e subcomissões que tenha proposta ou das quais tenha
participado.
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fl número de proposta de emendas à Lei Orgânica do Municipto projetos, emendas,

indicaçóes, requerimentos, recursos e pareceres;

g) número, destinação e objetivos de viagens oficiais realizadas com recursos do
poder público;

h) licenças solicitadas e respectiva motivaÇão,

i) votos dados nas proposiçôes submetidas à apreciação, pelo sistema nominal. na

Legislatura,

j) outras atividades pertinentes ao mandato, cuja inclusão tenha sido requerida pelo

Vereador.

ll - à existência de processos em curso. ou ao recebjmento de penalidades

disciplinares. por infração aos preceitos deste Código.

ParágraÍo Único. Os dados de que trata este artigo serão armazenados por meio de

sastema de processamento eletrônico, ficando à dispostção dos cidadãos através da

lnternet ou outras redes de comuntcação similares, podendo ainda ser solicitados

diretamente à Comissão de Etica e Decoro Parlamentar.

Capítulo Vlll
Das Declarações Obrigatórias

Art. 18. O processo a que se refere este Capítulo deverá ser concluído num prazo
máximo de 60 dias, contados da data em que se efetivar a notiíicação do denunciado.

\, Transcorrido este prazo. sem julgamento, a denúncia será arquivada, sem pre.iuizo de
nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.

§ ío As declarações referidas nos incisos I e ll deste artigo serão autuadas em

processos devidamente formalizados ê numerados seqüencialmente, fornecendo-se

ao declarante comprovante da entrega, mediante recibo em segunda via ou cópia da

mesma declaraçáo, com indicação do local, data e hora da apresentação.

§ 2o Os dados referrdos nos parágrafos antenores terão, na forma do art. 5o, inciso Xll,

da Constituição Federal. o respectivo sigilo resguardado. podendo. no entanto, a

responsabilidade pelo mesmo ser transferida para a Comtssão de Ettca e Decoro

Parlamentar, quando esta os solicatar. mediante aprovação do respectivo requerimento
pela sua maioria absoluta, em votação nominal.

l.

§ 3o - Os servidores que, em ezáo de oficro, tiverem acesso às declaraçÕes referidas 1\
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neste artrgo ficam obrrgados a resguardaÍ e preservar o stgilo das tnformaçôes nelas

contidas.

§ 4" - O Vereador apresentará à Mesa Diretora ou, no caso do § 3o deste artigo,

quando couber, à Comtssão, as seguintes declaraÇôes:

l- ao assumlr o mandato. para efeito de posse. e noventa dias antes das eleiçôes. no

último ano da Legislatura. declaração de bens e rendas. incluindo todos os passivos

de sua responsabilidade de valor rgual ou superior à sua remuneração mensal como
Vereador.

ll - até o trigésimo dia seguinte ao encerramento do prazo para entrega da declaração

do lmposto de Renda das pessoas físicas, cópia do protocolo de entrega da

declaraÇão à Receita Federal,

lll - durante o exercício do mandato. em comtssão ou em Plenário. ao inictar-se a
apreciaÇão de matéria que envolva direta e especialmente seus interesses
patrimoniais ou outro interesse próprro ou de parente afim ou consangúineo até

terceiro grau inclusrve, declaração de impedamento para votar.

Capitulo lX
Oa Representação

Art.19. O processo disciplinar pode ser instauÍado mediante iniciativa do Presidente

da Mesa, de partido politico, de comissâo ou de qualquer vereador, bem como por

eleitor no exercício de seus direatos politicos ou por entidade legalmente constituída,

mediante representação por escrito à Mesa Diretora ou à Comissão de Etica e Decoro

Parlamentar

§ 1o A representaçâo deverá ser consubstanciada com provas que justifiquem a

propositura.

§ 2o Não serão aceitas denúncias anônimas

Art.20. A representação de que trata o Artigo 19 deverá conter:

| - exposição objetiva dos fatos;

ll - especificação da inÍração cometida,

lll - indicação das provas.
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Capítulo X
Disposiçôes Finais e Transitórias

Art.2í. A presente Resolução poderá ser modificada por meio de projeto de
Resolução de iniciativa de qualquer Vereador ou Colegiado e mêdiante aprovaÇão da
maioria absoluta de seus membros, atendendo ao disposto no Regimento lnterno.

Art.22. Os prazos previstos neste Código de Etica e Decoro parlamentar não correm
durante os periodos de recesso parlamentar.

Art.23. Os casos não previstos neste Código serão resolvidos, soberanamente, pelo
Plenário.

Art.24. Esta Resolução complementa o Regimento lnterno e dele passa a fazer parte
integrante

Art.25. Aplicam-se subsidiariamente aos processos e procedimentos previstos nesta
Resolução o Regimento lnterno da Casa, a Lei Orgânica do Município e a legislação
Íederal aplicável à espécie.

Art.26. As despesas decorrentes desta Resolução correrão por conta das dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 27. Serão feitas cóptas deste Código de Etica para ampla distribuição aos
Vereadores, entidades da sociedade civil e interessados.

Art. 28. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

as disposiçÕes em contrário

Sala das Sessões, 18 de novembro de2015

ordeiro

Lúcio Carlos
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