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OLÁ,
Bem-vindo ao Bate-Papo Cidadão.

A série de cartilhas, criada pela Comissão de 

Controle Social do TCMRJ, apresenta temas de 

interesse público com linguagem simples e acessível.

Conhecendo mais alguns dos assuntos que afetam o 

seu dia a dia, você terá mais condições de participar 

para defender os interesses da sua cidade.

Na primeira edição, falamos um pouco 

sobre os prefeitos e as eleições municipais. 

Agora, vamos conversar sobre os 

vereadores e como eles se elegem. 

Vem com a gente!
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Simone: Meu nome é Simone, sou auditora de 

controle externo do TCMRJ, e hoje vamos 

relembrar a diferença entre eleições municipais 

e gerais e explicar o que são os vereadores, 

quais as suas atribuições e do que eles precisam 

para se candidatar. Explicaremos também como 

funcionam o sistema proporcional e a reeleição. 

Por fim, vamos falar também do limite máximo de 

vereadores por município.

Simone: De 4 em 4 anos, quase todo o país vai às urnas 

escolher seus representantes do Executivo e Legislativo 

municipal. Em 2020, que é ano de eleição municipal, por 

exemplo, os brasileiros escolhem prefeitos, que são os 

chefes do Poder Executivo municipal, e vereadores, que 

são os membros do Poder Legislativo municipal.

Simone: Excelente memória! E não podemos 

esquecer dos brasileiros que vivem no exterior. Eles 

também só participam de eleições gerais.

Paulo: Lembro disso! Você explicou que 

é “quase todo mundo” porque o Distrito 

Federal e Fernando de Noronha não têm 

nem Prefeitura nem Câmara Municipal. 

Então os eleitores desses lugares não 

precisam votar nessas eleições.
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Simone: Nas eleições gerais, escolhemos o Presidente da 

República, os senadores e os deputados federais (mem-

bros do Congresso Nacional), e também o governador do 

nosso estado (ou do Distrito Federal), os deputados es-

taduais (membros da assembleia legislativa) e deputados 

distritais (membros da câmara legislativa do DF).

Nise: Eleições gerais? E o que é isso mesmo?

Nise: É verdade! Essas eleições gerais não ocorrem nos 

mesmos anos das eleições municipais, né?

Betinho: É isso mesmo! Elas também são de 

4 em 4 anos, mas nunca coincidem com as 

eleições pra prefeito e vereadores.

Nise: Faz sentido. Em 2018, lembro 

de ter votado para presidente, 

governador, senador, deputado 

federal e estadual (ou distrital). 

Era tanto número que tive que 

anotar num papelzinho para não 

esquecer!
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Simone: É difícil mesmo de decorar. Levar uma cola é 

sempre bom, mesmo nas eleições de prefeito e vereador. 

E falando em vereador, vamos ao que interessa!
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Simone: Muito bem! Para início de conversa, é 

importante dizer que os vereadores, assim como os 

prefeitos, são agentes políticos, com mandato de 4 anos, 

eleitos pelo voto direto e secreto da população. São os 

vereadores que integram o Poder Legislativo municipal 

exercido pela Câmara Municipal, também conhecida 

como Câmara dos Vereadores.

Nise: São aqueles que fazem com que as leis 

aconteçam.

Betinho: Eu acho que eles são os porta-

vozes da população junto ao Poder 

Executivo municipal.

Simone: Num ano de eleições municipais, o 

que não faltam são candidatos para os cargos 

de vereador. Para se ter uma ideia, nas eleições 

de 2016, só no município do Rio de Janeiro, foram 1.628 

candidatos concorrendo a uma das 51 vagas disponíveis. 

Mas vocês sabem o que fazem os vereadores? 

Paulo: Para mim, os vereadores são os 

fiscais do povo.

O que são os vereadores?
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Simone: Os agentes políticos são aqueles que 

ocupam os cargos mais altos do poder público. 

Geralmente eleitos e com mandatos fixos. É o caso dos 

chefes do Poder Executivo (presidente, governadores 

e prefeitos) e dos membros do Poder 

Legislativo (senadores, 

deputados e vereadores). 

Alguns agentes políticos 

não são eleitos pelo 

povo, como é o caso dos 

ministros de estado 

e dos secretários 

estaduais, distritais e 

municipais.

Nise: Hummm... agentes políticos?  

Pode refrescar minha memória? O que é 

mesmo um agente político?

Paulo: Ah sim, e o voto direto 

e secreto é o que garante 

nosso direito de escolher 

nosso candidato preferido 

sem intermediários e de 

forma sigilosa para que 

ninguém possa nos coagir 

a votar em outro candidato 

qualquer.
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Paulo: Que bom!

Betinho: E esse direito é tão importante que 

a Constituição Federal fez dele uma cláusula 

pétrea.

Nise: Cláusula pétrea?  

Eu ouvi direito? Que nome esquisito!

Simone: É isso mesmo, 

o Betinho está certo. É 

cláusula pétrea porque nada, 

nem mesmo uma mudança 

na Constituição, pode 

reduzir ou tirar nosso 

direito ao voto 

direto, secreto, 

universal e 

periódico.

Simone: É mesmo, isso 

dá mais força para a nossa 

democracia.

Mas continuando, alguém tem alguma pergunta 

a fazer sobre os vereadores?
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Simone: Vou responder com o exemplo 

do município do Rio, Paulo. Aqui, a cerimônia de posse é 

presidida pelo vereador mais votado que estiver presente 

e, nessa solenidade, eles prestam o compromisso de 

cumprir a Constituição Federal, a Constituição do Estado, 

a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da 

Câmara. Também se comprometem a observar as leis, 

a desempenhar com retidão o mandato que lhes foi 

confiado e a trabalhar pelo progresso do município e pelo 

bem-estar do povo carioca.

Em seguida, na mesma sessão solene, os vereadores dão 

posse ao prefeito e ao vice eleitos.

Nise: Sim, eu tenho: os vereadores também 

tomam posse?

Simone: Sim! Depois da diplomação pela Justiça Eleitoral, 

eles estão aptos a tomar posse.  

A cerimônia de posse acontece 

sempre no dia 1º de janeiro e 

marca o início do mandato.

Paulo: E o 

que acontece 

exatamente nessa 

cerimônia de posse?
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Atribuições dos Vereadores

Simone: Boa ideia, Betinho. Onde vocês acham que estão 

definidas as atribuições dos vereadores?

Simone: Estão todos certos, mas sejamos mais 

específicos.

As atribuições dos vereadores estão na 

Lei Orgânica do Município, seguindo os 

preceitos da Constituição Federal.

Nise: Eu acho que é na Constituição Federal!

Betinho: Pra mim está escrito em uma lei.

Betinho: Agora que já falamos sobre quem 

são os vereadores, que tal a gente falar 

sobre as atribuições deles?

Paulo: Em uma norma?

Nise: E quais são essas 

atribuições?
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Simone: Isso é importante! Essas são as principais atribuições 

definidas nas leis orgânicas de diversos municípios brasileiros:

• apresentar projetos de lei para 
discussão e votação, desde que não 
versem sobre matéria de iniciativa 
exclusiva do prefeito, sob pena de 
inconstitucionalidade;

• analisar, discutir, votar e aprovar 
ou rejeitar projetos de lei de 
iniciativa popular, do prefeito e 
do Poder Legislativo (vereadores, 
comissões e Mesa Diretora da 
Câmara Municipal);

• analisar, discutir, votar e aprovar os 
projetos de lei do Plano Plurianual, 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e da Lei Orçamentária Anual;

• sugerir emenda a projetos de lei 
em tramitação na Câmara;

• propor a realização de audiência 
pública;

• solicitar informações ao prefeito 
sobre assuntos referentes à admi-
nistração municipal;

• convocar os secretários munici-
pais, os ocupantes de cargos da 
mesma natureza e os dirigentes 
de autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e 
fundações mantidas pelo município 
para prestarem esclarecimentos; 

• exercer, com o auxílio de Tribunal 
de Contas, a fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacio-
nal e patrimonial do município;

• julgar anualmente as Contas de 
Governo do prefeito; 

• dar posse ao prefeito e ao vice-
-prefeito e receber os respectivos 
compromissos ou renúncias;

• fixar o subsídio (remuneração) do 
prefeito, do vice-prefeito e dos 
secretários municipais;

• fixar o subsídio dos vereadores, 
para cada legislatura;

• processar e julgar o prefeito 
e o vice-prefeito, ou quem os 
substituir, pela prática de infração 
político-administrativa;

• processar e julgar os vereadores 
pela prática de infração ético-par-
lamentar;

• sugerir ao Poder Executivo, por 
meio de indicações, a prática ou 
abstenção de atos administrativos 
na execução e gerenciamento da 
coisa pública; etc.

Simone: Bastante 

trabalho, né?
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Paulo: Nossa! Não sabia que os vereadores 

tinham tanta coisa pra fazer. Como é que eles 

conseguem dar conta disso tudo?

Simone: Ora, boa parte dessas atribuições é exercida 

juntamente com os demais vereadores.

Além disso, para desempenharem as suas atribuições 

e representarem adequadamente os interesses da 

sociedade, eles contam com o auxílio de assessores e 

uma série de funcionários públicos que atuam tanto nos 

seus gabinetes quanto nos demais setores da Câmara 

Municipal. 
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Requisitos para o cargo de vereador

Betinho: Realmente, ser um bom vereador 

não é tarefa fácil!

Nise: Como assim?

Simone: Não mesmo! Por isso, não é qualquer 

um que pode se candidatar a vereador.

Simone: O candidato deve atender a alguns requisitos 

mínimos para se candidatar.

Simone: Ele precisa, no mínimo:

• ter nacionalidade brasileira (ser 
brasileiro nato ou naturalizado); 

• ter pleno exercício dos direitos 
políticos; 

• ter inscrição na justiça eleitoral; 

• ter domicílio eleitoral no município 
pelo qual concorre ao cargo há pelo 
menos 6 meses antes das eleições; 

• estar filiado a um partido político 
há pelo menos 6 meses antes das 
eleições;

• ter idade mínima de 18 anos 
na data-limite para o pedido de 
registro; e

• ser alfabetizado (saber ler e 
escrever).

Nise: Ah é? Quais?
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Simone: Agora que já temos uma boa noção sobre o 

que fazem os vereadores e do que precisam para se 

candidatar ao cargo, estamos prontos para falar sobre o 

sistema proporcional, que tal?

Simone: Presta atenção que eu vou explicar.

Simone: O Código Eleitoral prevê a aplicação de dois 

quocientes nesse tipo de votação: quociente eleitoral e 

quociente partidário.

Só para contextualizar, você deve lembrar que o sistema 

majoritário, que vale, por exemplo, para prefeitos, elege 

o candidato que receber mais votos. 

Já no sistema proporcional, nem sempre os candidatos 

mais votados conseguem um cargo na Câmara Municipal.

Sistema proporcional e reeleição

Paulo: Acho ótimo. Sempre ouvi falar de 

sistema proporcional, mas não tenho ideia 

do que isso significa..

Nise: Ué! Mas por quê?
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Simone: É um pouco mais complicado que o sistema 

majoritário mesmo. Funciona assim: primeiro dividimos 

o número total de votos válidos dados nas urnas pelo 

número de vagas de vereador. O resultado dessa divisão é 

o tal quociente eleitoral. É o número mínimo de votos que 

um partido precisa receber para ter direito a uma vaga.

Simone: É aí que entra o quociente partidário, Paulo. Se 

o partido atingiu o quociente eleitoral, então pegamos o 

número de votos válidos dados a esse partido, dividimos 

pelo quociente eleitoral, chegando ao número inicial de 

vagas que ele poderá ocupar.

Nise: Continuo não entendendo. Pode explicar melhor?

Paulo: Humm... e como essas vagas são distribuídas?

VOTOS

VOTOS DO PARTIDO Vagas do 

partido

(quociente

partidário)

quociente

eleitoral
VAGAS

=

=

Q.E.

Q.E.
Q.P.
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Betinho: Nossa, quanta conta! Talvez um 

exemplo ajude a entender.

Nise: E onde entra o quociente partidário?

Simone: Tem razão, vamos imaginar juntos: Se, em um 

município com 9 vagas para vereador, tivermos 9 mil 

votos válidos, o quociente eleitoral será de mil.

Simone: Se, nessa mesma eleição imaginária, um partido 

recebeu 2 mil votos ele vai ter direito a 2 vagas na 

Câmara Municipal. Então essas vagas vão ser ocupadas 

pelos 2 candidatos mais votados do partido.

Simone: Bem lembrado! Um vereador pode permanecer 

no cargo por muito tempo, porque não existe um limite 

de mandatos consecutivos nesse caso. Basta que ele 

continue se candidatando e sendo eleito todas as vezes.

Ou seja, a cada mil votos, o partido terá direito a mais 

uma vaga, que sempre será preenchida pelo candidato 

mais votado, até que sejam ocupadas todas as 9 vagas 

que o município tem.

Nise: Agora sim, ficou bem mais fácil de entender! 

Só faltou falar sobre a reeleição dos vereadores. Eles 

podem ser reeleitos, afinal?
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Máximo de vereadores por município

Simone: Alguém ainda tem alguma dúvida 

quanto aos vereadores?

Simone: É sim! Existe um número máximo de vereadores 

para cada Câmara Municipal. Esse limite é estabelecido 

pela Constituição Federal.

Simone: Isso vai depender da população do município. 

Vai de 9 vereadores, para cidades com até 15 mil 

habitantes e pode chegar até 55 vereadores, nas cidades 

com mais de 8 milhões de habitantes.

Paulo: Tenho sim! Sim! É verdade que existe 

um limite de vereadores por município?

Nise: E qual é esse número?

Betinho: Muito justo! Uma cidade maior 

costuma ter problemas mais complexos e 

deve precisar de mais representantes para 

lidar com todos eles.

Simone: Exatamente!
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Simone: Agora que já sabemos um pouco mais 

o que esperar dos vereadores que elegemos, 

ficamos mais confortáveis para exercer nosso 

papel de cidadãos responsáveis, né?

Os personagens desta cartilha foram batizados em homenagem à 

auditora de controle externo do TCMRJ Simone de Souza, à médica 

Nise da Silveira, ao educador e flósofo Paulo Freire e ao sociólogo 

Herbert de Souza, o Betinho.

ATÉ O NOSSO  
PRÓXIMO ENCONTRO!

COMISSÃO DE 
CONTROLE
SOCIAL



ELABORAÇÃO: 
COMISSÃO DE CONTROLE SOCIAL

Coordenador:  
Cláudio Sancho Mônica 

André Duarte Alves de Brito 

Bernardo Lahmeyer Fellows 

Bruno Volaro Caminha Xavier 

Carolina Andrade Queiroz

Carlos Alberto Borges Delgado Junior 

Carlos Augusto Werneck de Carvalho

Filipe Bessa de Almeida

Ketza Cardoso Leite da Silva

Luiza de Abreu Correia 

Marcelo Simas Ribeiro 

Marcus Vinícius Pinto da Silva 

Maria da Graça Paes Leme Saldanha 

Ricardo da Silva Diniz Gonsalves

Rodolfo Luiz Pardo dos Santos 

EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO: 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, 

PUBLICAÇÕES  
E AUDIOVISUAL

Supervisão: 
Debora Meth Du Bocage

Diagramação: 
Luiza de Abreu Correia

TRIBUNAL DE  CONTASTRIBUNAL DE  CONTAS
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRODO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

www.tcm.rj.gov.br

Rua Santa Luzia, 732 Centro

Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20030-042

Telefone: (21) 3824-3600

Tribunal Pleno

PRESIDENTE: 

Conselheiro Luiz Antonio Guaraná 

CORREGEDOR:

Conselheiro Ivan Moreira dos Santos 

Conselheiro Nestor Guimarães Martins da Rocha 

Conselheiro Felipe Galvão Puccioni

Conselheiro David Carlos Pereira Neto

Conselheiro Bruno Maia de Carvalho

Conselheiro Thiago Kwiatkowski Ribeiro

Conselheiro-Substituto Dicler Forestieri Ferreira 

Conselheiro-Substituto Igor dos Reis Fernandes 

Conselheiro-Substituto Emil Leite Ibrahim

Procuradoria Especial

PROCURADOR-CHEFE: 

Carlos Henrique Amorim Costa

SECRETÁRIA-GERAL DA 
PRESIDÊNCIA: 
Marcia Beatriz Lins Izidoro

SECRETÁRIO CHEFE DO  
GABINETE DA PRESIDÊNCIA: 

Bernardo Lahmeyer Fellows

SECRETÁRIO-GERAL DE  
CONTROLE EXTERNO: 

Fabio Furtado de Azevedo 

SECRETÁRIO-GERAL DE 
ADMINISTRAÇÃO: 

Heleno Chaves Monteiro

VISÃO 
Ser reconhecido como 

Órgão essencial à melhoria 
da Gestão Pública e à 

defesa do interesse social.

MISSÃO 

Atuar em benefício da 
sociedade, aprimorando a 
Gestão Pública por meio 
de orientação e controle.

BATE-PAPO CIDADÃO - NÚMERO 1



www.tcm.rj.gov.br

Rua Santa Luzia, 732

Centro - Rio de Janeiro - RJ 

CEP: 20030-042

Telefone: (21) 3824-3600 

SIC/Ouvidoria: 0800-2820-486


