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Poder Executivo Municipal

Os municípios gozam de autonomia de acordo com a Constituição Federal e as Constituições
Estaduais. Cada município é regido por uma Lei Orgânica aprovada por dois terços dos membros
da Câmara Municipal. A Lei Orgânica Municipal está para o município, assim como a Constituição
Federal está para o País. O Poder Executivo Municipal tem como chefe o Prefeito, que é escolhido
entre maiores de 21 anos para exercer um mandato de quatro anos, por meio de eleições diretas
e simultâneas.

O prefeito, como chefe do Executivo municipal, tem atribuições políticas e administrativas que se
consolidam em atos de governo e se expressam no planejamento das atividades, obras e serviços
municipais. Cabem ao prefeito, ainda, a apresentação, sanção, promulgação e veto de
proposições e projetos de lei. Anualmente, o Executivo municipal elabora a proposta
orçamentária, que é submetida à Câmara dos Vereadores.
Poder Legislativo Municipal
O Poder Legislativo nos municípios é exercido pela Câmara Municipal, que também fiscaliza os
atos do Poder Executivo, inclusive os das empresas administradas indiretamente pelas
Prefeituras. Anualmente, seus integrantes analisam a prestação de contas dos prefeitos,
auxiliados pelo Tribunal de Contas do Município.
A Câmara Municipal é integrada por vereadores, eleitos dentre os cidadãos maiores de 18 anos e
no exercício dos direitos políticos. Suas decisões são públicas e as sessões, salvo casos
excepcionais, abertas.
Os vereadores tratam de matérias de interesse local e se pronunciam, entre outros temas, sobre
orçamento anual; abertura e operações de crédito; dívida pública municipal; e planos e
programas municipais de desenvolvimento.
A Câmara pode, também, exercer a função julgadora, quando julga os próprios vereadores, o
prefeito e o vice-prefeito, por infrações político-administrativas.
Defesa da ordem jurídica

O Ministério Público defende a ordem jurídica zelando pelo cumprimento da lei. Atua, também,
em defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, do patrimônio nacional, do
patrimônio público e social, do patrimônio cultural, do meio ambiente, dos direitos e interesses da
coletividade, especialmente das comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescente e
do idoso. Exerce, ainda, controle externo da atividade policial.
Está dividido em Ministério Público da União (MPU) e os Ministérios Públicos dos Estados (MPEs).
O MPU compreende o Ministério Público Federal (MPF), o Ministério Público do Trabalho (MPT), o
Ministério Público Militar (MPM) e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).
Ao MPU é assegurada autonomia funcional, administrativa e financeira. O Ministério tem por chefe
o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da
carreira, maiores de 35 anos de idade, após a aprovação pelo Senado, para mandato de dois
anos, sendo permitida a recondução.

