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RESOLUÇÃO Nº 539, DE 16 DE OUTUBRO DE 2018. 

Institui o Código de Ética da Câmara 

Municipal de Araxá. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, com a Graça de 

Deus, aprova e a Mesa Diretora promulga a seguinte 

Resolução: 

capítulo I  
DOS DEVERES FUNDAMENTAIS 

Art. 1º No exercício do mandato, os Vereadores atenderão às 

prescrições constitucionais, legais, regimentais e às contidas neste 

Código, sujeitando-se aos procedimentos e medidas disciplinares 

neles previstos. 

Art. 2º Sem prejuízo de suas atribuições constitucionais e legais 

previstas, são ainda deveres fundamentais dos Vereadores: 

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 - pautar-se pela observância dos protocolos éticos 

discriminados neste Código, como forma de valorização de uma 

atividade pública capaz de submeter os interesses, as opiniões e 

os diferentes particularismos às ideias reguladoras do bem 

comum; 

III - cumprir e fazer cumprir as leis, a Constituição da 

República, a Constituição do Estado de Minas Gerais, a Lei 

Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Araxá; 
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IV - prestar solidariedade política a todos os cidadãos, em 

especial aos perseguidos, aos injustiçados, aos excluídos e aos 

discriminados; 

V - contribuir para a afirmação de uma cultura cujos valores 

não reproduzam, a qualquer título, quaisquer preconceitos entre 

gêneros, especialmente com relação à raça, credo, orientação 

sexual, convicção filosófica ou ideológica; 

VI - expressar suas opiniões políticas de maneira a permitir 

que o debate político, 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; 

VII - denunciar publicamente as atitudes lesivas à afirmação 

da cidadania, o desrespeito do dinheiro público, os privilégios 

injustificáveis e o corporativismo; 

VIII - abstrair seus próprios interesses eleitorais na tomada de 

posições individuais como representante legítimo dos 

munícipes; 

IX - promover a defesa dos interesses populares e do 

Município; 

X - exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa 

pública e à vontade popular; 

XI - apresentar-se à Câmara Municipal durante as sessões 

legislativas ordinárias e extraordinárias e participar das sessões 

do plenário e das reuniões de Comissão de que seja membro, 

com assiduidade e pontualidade. 

capítulo II  
DAS PROIBIÇÕES 

Art. 3º É vedado aos vereadores incorrerem em qualquer uma das 

proibições elencadas na Constituição Federal ou Lei Orgânica do 

Município. 

capítulo III  
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DOS ATOS CONTRÁRIOS À ÉTICA PARLAMENTAR 

Art. 4º Constituem faltas contra a ética parlamentar dos 

Vereadores no exercício de seus mandatos: 

I - quanto às normas de  conduta nas sessões de trabalho da 

Câmara ou fora delas: 

a) utilizar-se, em seus pronunciamentos na Tribuna ou em 

outros meios de comunicação, de palavras ou expressões de 

baixo calão, ofensivas à dignidade de outrem; 

b) perturbar a boa ordem dos trabalhos em plenário ou nas 

demais atividades da Câmara; 

c) praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta nas 

dependências da Câmara; 

d) desrespeitar a propriedade intelectual das proposições, 

não sendo considerado como tal abordar o mesmo tema em 

indicações ou requerimentos, ou desarquivar proposições de 

outros anos legislativos, de autoria de outro parlamentar; 

e) 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; 

f) prejudicar ou dificultar o acesso dos cidadãos às 

informações de interesse público ou sobre os trabalhos da 

Câmara, salvo as restrições de acesso a informações previstas 

na lei ordinária, bem como no Regimento Interno da Câmara 

Municipal, na Lei Orgânica do Município de Araxá e na 

Constituição Federal;  

g) descartar 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 qualquer 

cidadão ou grupo de cidadãos pessoalmente ou através de 

meios de comunicação; 

h) ofender Vereador, no curso de uma discussão ou através 

de meios de comunicação, ofendendo sua honorabilidade, 
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com arguições inverídicas e improcedentes; 

i) ofender a honra ou honorabilidade de terceiros 

pessoalmente ou através dos meios de comunicação com 

acusações não comprováveis de plano. 

II - quanto ao respeito à verdade: 

a) revelar informações e documentos oficiais de caráter 

reservado de que tenha tido conhecimento na forma 

regimental; 

b) omitir intencionalmente informação relevante, ou, nas 

mesmas condições, prestar informação falsa em suas 

declarações; 

c) deixar de denunciar, na forma deste Código 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 casos de inobservância deste Código, de 

que vier a tomar conhecimento; 

d) utilizar-se de subterfúgios para reter ou dissimular 

informações a que estiver legalmente obrigado, 

particularmente na declaração de bens ou de rendas; 

e) fraudar, por qualquer meio ou forma, o registro de 

presença às sessões, ou às reuniões de comissão; 

f) fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular 

andamento dos trabalhos legislativos para alterar o resultado 

de deliberação; 

III - quanto ao respeito aos recursos públicos: 

a) deixar de apresentar relatório de viagem em veículo 

oficial ou em missão oficial; 

b) deixar de zelar, com responsabilidade, pela proteção e 

defesa do patrimônio e dos recursos públicos; 

capítulo IV  
DAS MEDIDAS DISCIPLINARES 
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Art. 5º As sanções previstas para as infrações a este Código de 

Ética serão as seguintes, em ordem crescente de gravidade: 

I - advertência verbal aplicada em Plenário; 

II - advertência escrita, lida em Plenário, suspendendo o uso 

da Tribuna pelo Vereador por 2 (duas) reuniões ordinárias; 

III - suspensão temporária do mandato por 60 (sessenta) dias, 

sem remuneração; 

§ 1º As sanções serão aplicadas segundo a gravidade da infração 

cometida, observado o que determina a Lei Orgânica do 

Município e os dispositivos deste Código de Ética. 

§ 2º A advertência verbal será aplicada aos Vereadores que 

deixarem de observar os deveres contidos no artigo 4o, inciso I, 

alíneas a, b e c desta Resolução. 

§ 3º A advertência escrita será aplicada aos Vereadores que 

reincidirem nas hipóteses do parágrafo anterior ou deixarem de 

observar os deveres contidos no artigo 4o, inciso I, alíneas d, e e f, 

inciso II, alíneas a e b e inciso III alínea a . 

§ 4º A suspensão temporária do mandato, sem vencimento, será 

aplicada aos Vereadores que reincidirem nas hipóteses do 

parágrafo anterior ou deixarem de observar os deveres contidos no 

artigo 4o, inciso I, alíneas g, h e i, inciso II, alíneas d, e, f e g e 

inciso III, alínea b, desta Resolução. 

capítulo V  
DO PROCESSO DISCIPLINAR 

Seção I  
Disposições Gerais 

Art. 6º Quando, no curso de uma discussão, o Vereador for 

acusado de ato que ofenda sua honorabilidade, poderá solicitar ao 

Presidente da Câmara que mande apurar a veracidade da arguição 

e o cabimento de punição e retratação do ofensor, no caso de 

improcedência da acusação, através de Comissão de Investigação, 

instituída para esse fim. 
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Art. 7º O processo de aplicação das penalidades do Art. 5º desta 

Resolução ao Vereador obedecerá aos princípios do contraditório, 

a publicidade, a ampla defesa e a motivação da decisão. 

§ 1º O processo disciplinar de que trata este capítulo não impede a 

apuração das contravenções penais, de crimes comuns e de 

responsabilidade. 

§ 2º O arquivamento do processo a que se refere o parágrafo 

anterior por falta de conclusão não impede, pelos mesmos fatos, 

nova denúncia, nem a apuração de contravenções penais, crimes 

comuns e atos de improbidade administrativa. 

Seção II  
Da Advertência Verbal 

Art. 8º A aplicação da penalidade definida no Art. 5º, inciso I, 

aplicada nos casos previstos neste Código de Ética, será aplicada 

de ofício pela Mesa Diretora ou por provocação de qualquer 

ofendido, vereador ou cidadão, partidos políticos, entidade de 

classe, associações, sindicatos e outras organizações da sociedade 

civil, respeitado o Art. 7º, no que couber, e o seguinte: 

I - Se aplicada de ofício pela Mesa Diretora, deverá ser 

devidamente fundamentada e comprovada; 

II - Por provocação de qualquer ofendido, vereador ou 

cidadão, partidos políticos, entidade de classe, associações, 

sindicatos e outras organizações da sociedade civil, será feita 

através de requerimento dirigido ao Presidente que demonstre a 

infração cometida bem como as provas da mesma, sendo 

aplicada na mesma reunião ou na reunião posterior; 

III - Em ambos os casos será dada ao Vereador o direito de 

resposta e retratação. 

Parágrafo único. O requerimento de que trata o inciso II poderá 

ser verbal desde que o autor seja Vereador e o faça no decorrer da 

reunião em que ocorreu o fato objeto da penalidade descrita nesta 

Seção. 
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Seção III  
Da Advertência Escrita e da Suspensão Temporária do 

Mandato 

Art. 9º Atendido o elencado no art. 7º, o processo de apuração do 

cometimento de faltas ético-parlamentares em que couber 

aplicação das sanções previstas no artigo 5º, incisos II e III, 

obedecerá ao seguinte rito, no que couber: 

I - a denúncia escrita, contendo a exposição dos fatos, da 

infração cometida, bem como a indicação das provas, será 

dirigida ao Presidente da Câmara e poderá ser apresentada por 

qualquer ofendido, vereador ou cidadão, partidos políticos, 

entidade de classe, associações, sindicatos e outras organizações 

da sociedade civil, desde que, qualquer deles comprove a 

condição aposta na denúncia. 

II - se o denunciante for Vereador, não poderá participar, sob 

pena de nulidade, da deliberação plenária sobre o recebimento 

da denúncia, da Comissão Processante, dos atos processuais e do 

julgamento do acusado, caso em que o Vereador impedido será 

substituído pelo respectivo suplente, o qual não poderá integrar a 

Comissão Processante; 

III - se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a 

Presidência a seu substituto legal, para os atos do processo, e, se 

necessário, para completar o quorum do julgamento, convocar-

se-á seu suplente; 

IV - de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, ou seu 

substituto, determinará sua leitura em Plenário, em até 3 sessões 

ordinárias, cumpridas as devidas convocações, nos termos do 

Regimento Interno da Casa, consultando o Plenário sobre o seu 

recebimento; 

V - decidido o recebimento da denúncia por 2/3 dos membros 

da Câmara, na mesma sessão será constituída a Comissão 

Processante, integrada por 3 (três) Vereadores titulares e 3 (três) 

suplentes sorteados entre os desimpedidos, assegurando, tanto 

quanto possível, a participação proporcional dos partidos com 
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representação na Câmara Municipal de Araxá, os quais elegerão, 

desde logo, o Presidente e o Relator; 

VI - entregue o processo ao Presidente da Comissão, seguir-se-

á o seguinte procedimento: 

a) dentro de 5 (cinco) dias, o Presidente dará início aos 

trabalhos da comissão; 

b) como primeiro ato, o Presidente determinará a 

notificação do denunciado, mediante remessa de cópia da 

denúncia e dos documentos que a instruem; 

c) a notificação será feita pessoalmente ao denunciado, se 

ele se encontrar no Município e, se estiver ausente do 

Município, a notificação far-se-á por edital publicado duas 

vezes no órgão oficial, ou em jornal local, na falta daquele, 

com intervalo de 3 (três) dias, no mínimo, a contar da  

primeira publicação; 

d) uma vez notificado, pessoalmente ou por edital, o 

denunciado terá direito de apresentar defesa prévia, por 

escrito, no prazo de dez dias, indicando as provas que 

pretende produzir e o rol de testemunhas que deseja sejam 

ouvidas no processo, até o máximo de 10 (dez); 

e) apresentada a defesa prévia, a Comissão Processante 

emitirá parecer dentro de 5 (cinco) dias, opinando pelo 

prosseguimento ou pelo arquivamento da denúncia; 

f) se o parecer opinar pelo arquivamento, será submetido ao 

Plenário, que, por 2/3 de seus membros, poderá aprová-lo, 

caso em que o processo será arquivado, ou rejeitá-lo, 

hipótese em que o processo terá prosseguimento; 

g) se a Comissão opinar pelo prosseguimento do processo 

ou se o Plenário não aprovar seu parecer de arquivamento, o 

Presidente da Comissão dará início à instrução do processo, 

determinando os atos, diligências e audiências que se fizerem 

necessárias para o depoimento e inquirição das testemunhas 

arroladas; 
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h) o denunciado deverá ser intimado de todos os atos 

processuais, pessoalmente ou na pessoa de seu procurador, 

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, 

sendo-lhe permitido assistir às diligências e audiências, bem 

como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e 

requerer o que for interesse da defesa, sob pena de nulidade 

do processo; 

i) caso o denunciado ou seu procurador não sejam 

encontrados, publicar-se-á sua intimação no órgão oficial do 

Município e em jornal de grande circulação. 

VII - concluída a instrução, será aberta vista do processo ao 

denunciado, para apresentar razões escritas no de 5 (cinco) dias, 

vencido o qual, com ou sem razões do denunciado, a Comissão 

Processante emitirá parecer final, opinando pela  procedência  

ou  improcedência da acusação e solicitará ao Presidente da 

Câmara a convocação de sessão para julgamento; 

VIII - 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;  

IX - concluída a defesa, proceder-se-á a tantas votações 

nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia, 

considerando-se sendo aplicada a advertência escrita ou a 

suspensão temporária do mandato para o acusado que for 

declarado incurso em qualquer das infrações especificadas na 

denúncia, pelo voto de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos 

membros da Câmara; 

X - concluído o julgamento, o Presidente da Câmara 

proclamará, imediatamente, o resultado e fará lavrar a ata na 

qual se consignará a votação sobre cada infração; 

XI - havendo condenação, a Mesa da Câmara expedirá o 

competente Decreto Legislativo de suspensão temporária de 

mandato ou a advertência escrita que suspensa o direito de uso 
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da Tribuna por 2 (duas) reuniões ordinárias, que será publicado 

na imprensa local e no site da Câmara, e, no caso de resultado 

absolutório, o Presidente da Câmara determinará o arquivamento 

do processo, comunicando, em caso de suspensão temporária de 

mandato, o resultado à Justiça Eleitoral. 

§ 1º A suspensão temporária do mandato torna-se efetiva a partir 

da publicação do Decreto Legislativo, expedido pela Presidência 

da Câmara, que deverá convocar imediatamente, o respectivo 

suplente.  

§ 2º 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. 

capítulo VI  
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 10. As infrações político-administrativas que ensejam 

cassação do mandato de Vereador, bem como o rito para sua 

apuração será o disposto no Decreto-Lei 201/67 e na Lei Orgânica 

do Município. 

Art. 11. Será disponibilizada cópia deste Código de Ética, no site 

da Câmara Municipal para ampla divulgação e acesso pelas 

entidades da sociedade civil e interessados. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Teatro Municipal de Araxá, em 16 de outubro de 2018. 

 

Mesa Diretora – Gestão 2017/2018 

Fabiano Santos Cunha 

Presidente 

Edson Gaspar de Souza 

1º Secretário 

João Bosco Júnior José dos Reis de Paula 
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