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Funções do Poder Legislativo

• Função legislativa

• Função fiscalizadora

• Função deliberativa

• Função julgadora

• Função político-parlamentar

• Função educativa



  

Função Legislativa
• Processo legislativo: conjunto de atos e fases voltados para a 

elaboração das leis (ordinárias, complementares, decretos legislativos 
e resoluções)

• Lei em sentido formal: aprovação do Legislativo

• Lei em sentido material: norma genérica, abstrata, obrigatória e 
inovadora

• A Câmara legisla, com a sanção do Prefeito, sobre todas as matérias 
de competência do Município

• Legislar sobre assuntos de interesse local: assunto de interesse 
predominante do Município

• O vereador pode apresentar projetos, emendas, requerimentos e 
propostas de emenda à Lei Orgânica (1/3 dos vereadores)

• Restrições ao poder de emenda (pertinência temática e aumento de 
despesa)

 



  

Função Fiscalizadora
• pedido escrito de informações ao Prefeito e demais autoridades 

por meio da Mesa da Câmara;
• convocação de Secretário Municipal e dirigente de entidade da 

administração indireta (autarquia, fundação pública etc);
• investigação mediante Comissão Parlamentar de Inquérito – 

CPI (requisitos de criação, fato determinado, prazo e 
jurisprudência do STF)

• sustação dos atos normativos do Executivo que exorbitarem do 
poder regulamentar ou dos limites da delegação legislativa;

• apreciação das contas do Prefeito, com o auxílio do Tribunal de 
Contas;

• leis autorizativas e aprovação de nomes.



  

Função Deliberativa ou Administrativa

   A Câmara trata de matérias de sua competência exclusiva previstas 

na Lei Orgânica e no Regimento Interno, por meio de resolução 

ou decreto legislativo, os quais não dependem de sanção do 

Prefeito

   –  elaboração e alteração do Regimento Interno (RES)

    – organização dos serviços administrativos

     – autorização para o Prefeito ausentar-se do Município,                    

    quando a ausência exceder o prazo fixado em lei (DLE)

     – composição da Mesa diretora



  

Função Julgadora
• Julgar o Prefeito nas infrações político-administrativas tipificadas 

em lei federal (DL 201/67) – perda do mandato: desatender, sem 
motivo justo, os pedidos de informação da Câmara; não enviar ao 
Legislativo, no tempo devido, a proposta orçamentária; ausentar-
se do Município, por tempo superior ao fixado na Lei Orgânica, sem 
autorização da Câmara.

• Julgar o Vereador: improbidade administrativa, fixar residência 
fora do Município e proceder de forma incompatível com o decoro 
parlamentar

• Julgar as contas do Prefeito – os vereadores julgam as contas 
após parecer prévio do Tribunal de Contas, o qual só deixará de 
prevalecer pelo voto de 2/3 dos vereadores. A rejeição das contas 
pode acarretar a perda do mandato e a inelegibilidade.



  

Função Político-parlamentar

• é o elemento básico da democracria indireta ou 
representativa, no exercício da representação popular.

• é o elo da expressão da cidadania.

• é a tribuna da Câmara, os Acordos de Lideranças, as 
audiências públicas, as comissões que se destinam à 
representação da Câmara em atos públicos, a 
proporcionalidade da participação dos partidos políticos na 
constituição da Mesa e das Comissões.

• mediação dos conflitos que surgem entre os diversos 
segmentos da sociedade e entre esta e o Município.



  

Representação e participação

● Força política: participação na elaboração das leis. Audiências 
públicas – Ciclo de Debates – Seminários Legislativos 

● A participação popular contribui para a  legitimidade das normas 
aprovadas pelo Legislativo.



  

       Função Educativa

 Discussão de um projeto de lei ou de uma política 
pública no plenário ou nas comissões (seminários 
legislativos, fóruns técnicos, ciclos de debates, audiências 
públicas e consultas públicas)

 Escolas do Legislativo – capacitação e qualificação de 
vereadores, servidores e cidadãos. 

 A função educativa resultou de uma abertura do 
Parlamento para a sociedade a partir da Constituição de 
1988.

  Pioneirismo da Assembleia de Minas Gerais (1992)

 



  

 LEMBRE-SE QUE O VEREADOR: 

  é um agente político municipal

 é responsável pela qualidade das leis

  fiscaliza o Poder Executivo

  contribui para o desenvolvimento econômico do     

   Município 

  participa do ciclo de políticas públicas  

  deve interagir constantemente com o cidadão e       

    fortalecer a representatividade



  

Muito obrigado!

                  calhau@almg.gov.br
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