
Recorte as tiras abaixo; 
Atenção: há algumas atribuições que são dos vereadores e algumas que são do prefeito. Recorte todas e só cole na outra 
folha às que pertencerem ao prefeito.  

 
1. Faz parte do poder legislativo.   2. Faz parte do poder executivo.  

3. Apresentar projetos de leis à Câmara, sancionar, 
promulgar, fazer publicar e vetar as leis.  

4. Fiscalizar vários órgãos da prefeitura, além de 
requerer prestação de conta por parte do prefeito.  

5. Responsável pela elaboração, discussão e votação de 
leis para a municipalidade.  

6. Receber os eleitores e ouvir sugestões, críticas, 
reivindicações.  

7. Representar o município em todas as circunstâncias.   8. Responsável pela fiscalização das ações tomadas pelo 
poder executivo.  

9.  Negociar convênios e obter por outras formas 
benefícios ou auxílios para a sua cidade.  

10.É aquele quem executa, coloca em prática um 
conjunto de intenções do governo, realiza 
determinada obra, projeto, programa ou política 
pública.  

11.Acompanhar a administração municipal, 
principalmente em relação ao cumprimento da lei e 
da boa aplicação do dinheiro público.   

12.Deve se relacionar com organizações comunitárias, 
lideranças locais, buscando o seu apoio, quando 
necessário, consultando-as e ouvindo-as para 
conhecer suas aspirações e suas necessidades de 
modo a integrá-las ao processo decisório municipal e 
governar com a comunidade.  

✂----------✂ 
 
 



Orientação ao professor:  
 
Resposta esperada:  
Prefeito: 2, 3, 7, 9, 10 e 12 
Vereadores: 1, 4, 5, 6, 8 e 11   
 
Obs: Na tabela acima, os itens 6 e 12 são comuns tanto para prefeitos, quanto para vereadores. Dessa forma, caso o 
estudante selecione as duas afirmativas, ambas podem ser consideradas corretas.  
A ideia deste plano é enfocar o poder executivo. Caso tenha interesse em continuar essa temática em sala, acesse o outro 
plano da Nova Escola: “Os vereadores e suas funções” que contribuirá com a sequência do seu trabalho.  
 
Destaque as funções do prefeito, mas exponha que as demais funções são dos vereadores, que compõem o poder 
legislativo, mas que será assunto de outra aula.  
 


