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CPP

.co deResolu;do n"010/97

Dispõe sobre o Regiinento Intemo da Cáïitara Municipal de

JUNCO DO MARANHÃO - MA

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL Ds NNCO DO MARAYHÃO. faço saber que a Cánara

MunucInal aprovou c eu, no uso das atribuições legais, promulgo a seginte Resolucão:

TITJLO I
DA CAMARA MUNICIF AL

Cpitulo i
DISPOSICÖES PRELIMINARES

Art. 1 A Camara Municipal de Junco do Maranhäo tem sua sede no edificio localizado na Rua (Praça,

esteMuucipio.Avcnidia,Eic.)..
Na sede da Câmara não se realizarão atos estrhos ås suas funções, sem prévia .

Parigrafo inico:
ào da Mesa.
Ari. 2" A Cámara Municipal é « Poder Legislativo do Muicipio, composta de 09 ( nove) vereadores. nus

ines estabeiecidos peia Cor.sütuição Fedcral e Consttuição doEslado do'Maranhäo, Leci Orgânica do

L0.
iciccrdo a fiscalização externa, o controle financeiro e orçamek.ir.o, operacion:l e patrir:onia do município, nes

PCs da Lei Orgånica Municipal.

Art.3 A Câmara Municipal tem funçöes legislaiivs:, jalgadoras e aduuistrativas e,de assessoranietuto.

Para os efeitos regiment: is. a legislatura é dividicla:emquatro' sessões legislativas, corespondendo.

Art.4
Atapualaoano tivil.

São coLsiderados cumo recesso legislativo os periodos de l16 de dezembro a 31 de

Parágrafo Unico:
iuPNO e de I°a 31 de julho. época em qve manterá a Câniara ua Comissão Representativa, forniada por 03 ( tres)

Capitulo1MAANSFALAÇAO'

Art. 5° A Câmara Municipal de unco dc Marankão instalar-se-å n0 primeiro ano de cada legisialua. no dia

nciro, às 09:00 horas, em sessão sulene, indcpende:itemeie de nimero, sib a presidčncia dc Vereador mais

ospdentreo8piesentes,

Cs Vereadcres presentes, regulaniuente diplon:Gos, serão empo«saaios pclo Presidente dos urabaihos.

PROMETO MANIER FIELMENTE. CUMPRIP E FAZEE. CUMPRIR AS CONSTITUIÇÕES DO PAÍS E

ADO A LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, AS DEMAIS LEIS EMAINADAS DESTE PODER, TANTO

LNO EM MIM COUBER, PLEITEAN; O SEPRE EM FĄVOR DJ INTERESSE PUBLICO E A

Cura do compronisso que terá os seguintesterinos

"ERIDADE DO MUNICÍPIO DEJUNCONO M4RANHÁO"
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s2 Ato contínuo, feita a chamada, cada Vereador, em pé, ratificará o disposto acima dizendo "Assimo
prometo", permanecendo os demais sentadose em silêncio.

3 Na hipótese de não se verificar a posse na data prevista neste artigo, deverá ela ocorrer dentro de 15

dias, saivo motivo justificado aceito pela Caara, aplicando-se, no caso, as estatuiçðes acima no que caibam.

mandato, der

instalaçãon

No ato da posse, os Vereadores deverão de desincompatibilizar e, na mesma ocasião e ao término do
erão fazer declaração de seus bens, que será transcrita em livro próprio, constando da ata o seu resumo.

Deverão, ainda, os eleitos apresentar seus respectivos diplomas à Secretaria da Câmara 24 horas antes da sessão de

Art.6 Ainda com o Vercador mais idoso na direçäo dos trabalhos e havendo maioria absoluta dos membros,
observando-se o disposto nosarugoS passar-se-á à eleição da Mesa que.regerá os trabalhos da Câmara

durante as duas primeiras sessões legislativas, iniciando-se pela do Presidente e Vice, e em seguida 1° e 2° Secretário,
sendo 02 (duas)votações

convocará sessões diárias, até que seja eleitaa Mesa.

eieição dos demais menmbros da Mesa.

em convocações subsequentes. Da mesma forma proceder-se-å em relação à declaração pública debens

un representante das autoridades presentes, o Prefeito, o Vice-Prefeito e o Presidente da Câmara.

Não havendo número legal, o Vereador mais idoso dentre os presentes permanecerá na presidėncia e

Declarado eleito e empossado o Presidente, este assumirá a direção dos trabalhos, passando-se à

Tendo prestado compromisso uma vez, fica o suplente de Vereador dispensado de fazë-lo novamente

Na sessão de instalação da Câmara, poderāo fazer uso da palavra um representante de cada bancada,

1

2

3°

TÍTULO II
DA MESA DA CÂMARA

Capitulo IDISPOSIÇÕEŠ PRELIMINARES

Art.7 A Mesa eleita, com mandato de dois anos, será composta pela Presidência e Secretaria, constiluindo-
Se a primeira do Presidente, do Vice-Presidente, do 1° Secretárno e do 2° Secretário.

Art.8° As funções dos Membros da Mesa somente cessaräo:

pela morte:
com a posse da nova Mesa,naforma do art. 9.
pela renúncia, ofertada porescrito
pela destituição do cargo, operada na forma estabele cida poreste regimento,

pela perda ou extinção do mandato.

I.
II.

II.
IV.
V.

Art.9 Vago qualquer cargo da Mesa, a eleição para seu preenchimernto deverá ser realizada na fase do
xpoaiente da primeira sessão subsequente à vaga ccorrida, ou em sessão extraordinária covocada para esse fim.

Parágrafo Unico: Vaga a Presidência, assumirá a função interina e sucessivamente, o vice-presidente,

io secretário e o segundo secretário, o vereador mais idoso, o qual permanecerá no cargo, exercendo-o em toda a sua

krutade, até que se realizem as eleições de que trata o caput deste atigo.

Art. 10 OPresidente e o Vice-Presidente não poderá integrar nenhuma Comissão Permanente.

Parágrafo Unico: As.Comissoes temporárias não se aplica o disposto neste artigo.

Capitulo u
DA ELEIÇĂÃO DA MESA

Art 11 A eleição para a renovação da Mesa serà realizada sempre no primciro dia de sessão legislativa.

035.erado-se automaticaniente empossados os eleitos.

$1 E permuitida a reconduçäo para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente.
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Não se considera recondução a ieleição para o mesmo cargo em legislaturas diferentes, ainda que2
Sucessivas.

Art. 12 Aeleição da Mesd serå feita em primeiro escrutinio,pomäiorià absólal ie votos:

Presidente e vice presidente;

primeiro secretário e segundo secretário;I.
Se quaiquer candidatura não álcançar o quorum exigido, proceder-se-å a nova votação, na qual só

concorrerão os dois candidatos mais votados no primeiro escrutinio, para o cargo em votação, considerando-se eleito o

que obtiver maioria simples e, persisindo o empate, disputarão o cargo por sorteio.
Naão sendo possível, por qualquer motivo, efetivar-se ou complementar-se a eleição da Mesa na$ 2

pnineia sessão para esse fim convocada, o Presidente convocará sessão para o diaseguinte e, se preciso, para dias
subsequentes até que seja aquela consumada.

Art. 13 Para a eleição da Mesa, a votação será feita mediante voto secreto, em cédula própria, para cada
cargo, com a indicação deste e os nomes dos concorrentes.

Capítulo IuDARENUNCIA E DA DESTITUIÇÃODA MESA

Art. 14 A renúncia do Vereador ao cargo que ocupa na Mesa, dar-se-á porpedidoe ela dirigido e se efetivará
ndcyendentemente de deliberação do Plenário, a partir do momento em que for lido em sessão.

Paragrafo Único: Em casos de renúncia total da Mesa, o pedido respectivo será levado a0
coniteinento do Plenário pelo Vereador mais idoso dentre os presentes, exercendo ele as funções de Presidente.

Art. 15 Os membros da Mesa, em conjunto ou isoladamente, poderão ser destituídos de seus cargos, mediante
Resolução aprovada por 2/3 (dois terços) dos membros da Cámara, emvotação aberta, após apurado cm procedimento
administrativo regular ser este faltoso, omisso ou comprovadamente ineficiente no desempenho de suas atribuições ou
que ienha exorbitado na prática das suas atribuições regimentais ,assegurado o direito de ampla defesa.

Art. 16 Oprocesso de destituição terá início por representaço, lidaem Plenáio pelo seu autor e em qualquer
fase de sessãc, com ampia e circunstanciada fundanentação sobre as iregularidades imputadas

S1 Oferecida a representação, nos termos do presente artigo e acatada pelo Plenário, será ela

ransíormada em Projeto de Resolução pela Comissão deInvestigação Processante especialmente nomeada para esse

Aprovado o Projeto, serão sorteados 03 (très) Vereadores entre os desimpedidos para comporem a2*
Comissão de Investigação e Processante, que se reunirá nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes, soba presidència do.
mais votado.

3 Da comissão não poderdo fazer parte denunciante ou denunciado.
Instalada a Comissão, o acusado será intimado, dentro de 03 (rès) dias, abrindo-se-Ihe prazo de 10

(dez) dias para apresentação de defesa escrita podendo, em caso de força maior, ser representado por outro membro da

Camara indicado pcla Comissão, que.o fará em 03 (três) dias.
Findos os prazos.do parágrafo anterior, a Comisäio, de posse ou não da defesa prévia, procderá às

ohagencias que entender netessárias, emitindo parecer.
O acusado poderá acompaniar todos os atos e diligências da Comissão.67 A comissão terá o prazo de 30(trinta) dias para emitir e dir à publicação o parecer a que alude o § 5°

deste artigo, devendo concluir pela improcedência das acusações, se julgá-las infundadas ou, em caso contrário, propor

O parecer da comissão, quando concluir pela improcedência das acusações, scrá apreciado, em

Se a apreciação do parecer,
por qualquer motivo, nëo se concluir na fase do Expediente da primeira

a destituição do acusado.

discussão e votação única, na fase do expediente da primeira sessão ordinária subsequente à publicação.

para esse fim, até deliberação definitiva do Plenário sobre a maténa.

Sinples, procedendo-se:

8
9°sessao ordinárna, será ela realizada na sessão ordinária subsequente ou sessăão extraordinária cspecialmente convocada

O parecer da Comissão que conciuir pela impruodencia das acusaçõcs será votado. por maioria10
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a) ao arquivamento do processo, se aprovado o parecer,
b) à remessa do processo para a Comissão de Justiça e Redação, se rejeitado.

Ocorrendo a hipótese prevista na Ietra "b" do parágrafo anterior, a Comasão de Jusiça elaborará, em$103 (tres) dias contados da deliberação, parecer que conclua por Projeto de Resolução, propondo a destituição do

Aprovado o Projeto de Resolução destituindo o acusado, será remetido a Juzo, quando cabivel, o fiel

$ 13 Sem prejuízo do afastamento do Vereador, que se dará imediatamente, a Resolução respectiva será

cusädo.

traslado dos autos.

promulgada e enviada à publicação, dentro de 48 (quarenta e oito) horas da deliberação do Plenário.

S 12

a) pelo Presidente ou seu substituto legal, se a destituição não houver alcançado toda a Mesa;
b) pelo Vice-Presidente, se a destituição não o atingir ou pelo Vereador mais votado dentre os presentes, se a

desiituição for total.

Art. 17 O membro da Mesa envolvido nas acusações não poderá presidir nëm secretariar os trabalios
enquanto estiver sendo apreciado o parecer ou o Projeto de Resolução respectivo, estando igualmente impedido de

parücipar de sua votação.

O demunciante e o denunciado são impedidos de votar sobre a denúncia .

Para discutir o parecer ou o Projeio de Resolução da Comissão de Investigação e Processante, ou da2
'omissão de Justiça e Redação, conforme o caso, cada Vereador disporá de 15 (quinze) minutos, exceto o relator e o

ucusado que poderão falar durante 60 (sessenta) minuios, sendo vedada a cessão de tempo.
S 3 Terão preferėncia, na ordem de inscrição, respectivamente, o relator do parecer e o acusado.

Capitulo 1v
DAS ATRIBUIÇÕES DA MESA

impticitamente resultantes, a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos da Câmara, notadamente

orçamentária da Câinara Municipal, a ser incluida na proposta do municipio, ua hipótese de não apreciação pelo

Art. 18 À Mesa compete, dentre outras atribuições estabelecidas em lei e neste Regimento Intermo, ou deles

elaborar e encaminhar as preseito, até o dia 15 de agosto, após a aprovação pelo Plenário, a propostaL.

Plenáno, prevalecerá a proposta da Mesa,

incorporação aos balancetes do municipio, osenviar ao prefeito, até o dia 20 de cada mês, para finsI.
balancetes da execução orçamentária relativos ao mêės anterior,

encaminhar ao prefeito, até o prmeiro ia de março, as contas do exercicio anterior,

propor ao Plenário projetos que ciem, transformem e extingam cargos, empregos ou funções daiVCamara Municipal., bem como a fixação da respectiva seinuneração, cbservadas as determinações legais;

declarar a perda de mandato de vereador, de oficio ou por provocação de qualquer dos membros dav.
Camara Municipal, nos casos previstos no artigo (citar os casos de perda de mandato de vereador), da Lei Orgánica do

Municipio,

VI expedir resoluções,

autorizar a aplicação dhs recursos públicos disponúveis, na forma do artigoVIL seuse

paragafos

Municipai.

movimento financeiro do periodo anterior.

Caimara

lenusresoluções da própria Câmara

Oresuitado das aplicações referidas no inciso VIl serå levado à conta da CâmaraParigrafo único:

ViI

VIL

XIU

apresentar ao Plenáio da Câmara, até o dia 20 dos meses subsequentes o balanctes contendo o

solicitar ao Prefeito, quando houver auiorização legislaiva, a atertura de créditos adicionais para a

regulamentaro uso dos bens e das depen tências da Cámara, em zonformidade com o estabelecido e.

enviar 2o Prefeito, até o dia primeiro de nmarço, as contas do exercicio anterior,IX
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declarar a perda do mandato do Vereador, de oficio ou por provocação de qualquer de seus membros.X.
ou, ainda, de partido politico representado na Câmara, nas hipóteses previstas no artigo ... da Lei Orgánica, assegurada
anpla defesa;5

propor ação direta de inconstitucionalidade;
expedir o regulamento da Secretaria, determinando as funções de seus servidores,
propor projeto de decreto legislativo sobre a remuneraçăo do Prefeito e doVice-Prefeito,
expedir o regulamento da Mesa, atribuindo funções, direitos e deveres de seus mcmbros, de

XI
XlI.
IV.

XVI

XVII

Art. 19 Os membros da Mesa reunir-se-ão, pelo menos quinzenalmente, a fim de deliberar, por maioria de

conformidade com a lei e as resoluções da Câmara,
apresentar, ao final de sua gestão, relatório das atividades legišlativas.

voLOS. presentes a maioria absolutadeseus membros, sobre todos os assuntos sujeitos ao seu exame, assinando e dando

à publicação os respectivos atos e decisões.

Parágrafo Ünico: Qualquer ato, no exercicio destas atribuições da Mesa. poderá ser reapreciado por
soiicitação de Vereador, a quem a Mesa justificará por escrito a revogação ou a manutenção do ato.

Art. 20 Os contratos de qualquer natureza que a Câmara firmar conm terceiros serdó assinados pela maioria dos
membros efetivos da Mesa, sob pena de mulidade.

Capitulo V
DOPRESIDENTE

Art. 21 O Presidente é o representante da Câmara,emjuízo ou fora dele.

Art. 22 São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento ou decorram da natureza
de suas funções e prerrogativas:

quanto às sessões

a) anunciar a convocação das sessões, nos termos deste Regimento; convocá-las, quando solenes ou
extraordinárias, em sessão ou fora dela, observando, na segunda hipótese, a comunicação pessoal e escrita aos
Vereadores, com antecedėncia mínima de vinie e quatro horas,

b) abrir, presidir, suspender e encerrar as sessões;
c) passar a Presidência a outro Vereador, bem como convidar qualquer deles para secretariá-la, na ausência de

membros,
d) manter a ordem dos trabalhos, interpretar e

e) fazer cumprir o Regimento Interno;
mandarproceder à chamada e à leitura dos papéis e preposições;

8)interromper o orador que se desviar da questão em debate ou falar sem o respeito devido à Câmara ou a
qualquer de seus nmembros, advertindo-o. chamando-o à ordem e, em caso de insistência, cassando-lhe a palavra.
podendo, ainda suspender a sessão, quando não atendido e as circunstäncias o exNigiremı;

h) chamar a atenção do orador, quando se esgotar o tempo a que tem direito,
i) anunciar a Ordem do Dia e submeter à discussão e votação a matéria dela constantc;

j) aunciar o resultadodasvotações;

) estabelecer o ponto da questão sobre a qual deva ser feita a votação;
m) determinar, nos termos regimentais, de oficio ou a requerimento de qualquer Vereador, que se proceda à

Verificação de presença;
n) anotar, em cada documento, a decisão do Plenário;
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declarar a perda do mandato do Vereador, de oficio ou por provocação de qualquer de seus membros.X.
ou, ainda, de partido político representado na Câmara, nas hipóteses previstas no artigo ... da Lei Orgánica, assegurada
ampla dcfesa5

propor ação direta de inconstitucionalidade;
expedir o regulamento da Secretaria, determinando as funções de seus servidores;
propor projeto de decreto legislativo sobre a remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito;
expedir o regulamento da Mesa, atribuindo funções, direitos e deveres de seus membros, de

XI.
XII
XIV.
XVI.

confornidade com a lei e as resoluções da Câmara;
apresentar, ao final de sua gestão, relatório das atividades legidativas.XVII

Art. 19 Os membros da Mesa reunir-se-ão, pelo menos quinzenalmente, a fim de deliberar, por maioria de

votos. presentes a maioria absoluta deseus membros, sobre todos os assuntos sujeitos ao seu exame, assinando e dando

à publicação os respectivos atos e decisões.

soiicitação de Vereador, a quem a Mesa justificarápor escrito a revogação ou a manutenção do ato.

membros efetivos da Mesa, sob pena de ulidade.

Paragrafo Unico: Qualquer ato, no exercicio destas atribuições da Mesa. poderá ser reapreciado por

Art. 20 Os contratos de qualquer natureza que a Câmara firmar com terceiros serdo assinados pela maioria dos

CapituloV
DOPRESIDENTE

Art. 21 O Presidente é o representante da Cáâmara, emjuizo ou fora dele.

Art. 22 São atribuições do Presidente, além das que estão expressas neste Regimento ou decorram da natureza
e suas funções e preTogativas:

L quanto às sessões

a) anunciar a convocação das sessões, nos termos deste Regimento; convocá-las, quando solenes ou
extraordináras, em sessão ou fora dela, observando, na segunda hipótese, a comunicação pcssoal e escrita aos
Vereadores, com antecedėncia minima de vinte e quatro horas,

b) abrir, presidir, suspender e encerar as sessões;

c)passar a Presidência a outru Vereador, bem como convidar qualquer deles para secretariá-la, na ausência de
membros,

d) manter a ordem dos trabalhos, interpretar e
e) fazer cumprir o Regimento Intemo,

mandar proceder à chamadae à leitura dos papéis e preposições;

g) interromper o orador que se desviar da questão em debate ou falar semo respeito devido à Cânmara ou a
qualquer de seus membros, advertindo-o. chamando-o à ordem e, em caso de insistência, cassando-lhe a palavra.
podendo, ainda suspender a sessão, quando não atendido e as circunstâncias o exigirem;

h) chamara atenção do orador, quando se esgotar o tempo a que tem direito;
i) anunciar a Ordem do Dia e submeter à discussão e votação a matéria dela constantc;

j) anunciaro resultado das votações;

) estabelecer o ponto da questão sobre a qual deva ser feita a votação,
m) determinar, nos termos regimentais, de oficio ou a requerimento de qualquer Vereador, que se proceda à

Versicação de presença,
n) anotar, em cada documento, a decisão do Plenário;
o) resolver qualquer questão de ordem e, quando omisso o Regimento, estabelecer preccdentes regimentais.

que serão anotados para solução de casos análagos;
p) organizaro Ordem do Dia, ouvidas as Lideranças, atendendo aos precetos legais c regimcntais;

q) anunciar o témino das sessões, convocando, artes, a sesão seguinte;

quanto às proposições:

a) receber as proposições apresentadas,
b) distribuir proposições, processos e docaneutos às Comissões;
c) deternninar, a requerimento do autor, a retirnda de proposição. nos termos regimentais:
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d) declarar prejudicada a proposição, em face da rejeição ou uprovação de outra com o mesmo objetivo;
e) devolver ao autor, quando não atendidas as formalidades regimentais, proposição em que se pretenda o

eexame de matéria anteriormente rejeitada ou vetada, ou cujo veto tenha sido mantido;
f) recusar substitutivos ou emendas que não sejam pertinentes à proposição inicial;
8) dcterminar o desarquivamento de proposição, nos termos regimentais;
h) retirar da pauta da Ordem do Dia proposição em desacordo com as exigências regimentais;

i) despachar requeninmentos verbais ou escritos, processos e demais papéis submetidos à sua apreciação;

j) observar efazerobservar os prazos regimentais;
) solicitar informações e colaboração técnica para estudo de matéria sajeita à apreciação da Câmara, quando o

Ssunto assim o deternunar, em razão de sua complexidade, ou conforme seja requerido pelas Comissões;
m) devolver preposição que contenha expressões anti-regimentais,
n) determinar a entrega obrigatória de cópias de projetos de lei a todos os Vereadores em exercício;

L
a) designar os membros das Comissões Temporárias, cnadas por deliberação da Câmara, bem como seus

b) declarar a destituição de menbros das Comissões quando deixarem de comparecer a cinco sessões

quanto às comissões:

uosiluios, em caso de vaga, licença ou impedimento ocasirnal, observada a indicação partidária;

rdinárias consecutivas ou dez intercaladas, senm mouvo justificado;

IV. quanto às reuniões.da Mesa

a) convocar e presidir as reuniões da Mesa
b) tomar parte nas suas discussões e deliberaçðes, com direito a voto e assinar os respectivos atos e decisões,
c) distribuir as matérias que dependerem do parecer da Mesa;
d) encaminhar as decisões da Mesa, cuja execução não for atribuída a outro de sęus membros;

quanto às publicações:V.

a) dcteminar à publicação de todos os atos da Câmara, de matéria de expediente, da Ordem do Dia e do inteiro

b) revisar os debates, não permitindo a publicação de expressões e conceitos anti-regimentais ou ofensivos ao
or ios debates:

ecoro a Câmara, bem como de pronunciamentos que ervolverem ofensas às instiuiçöcs nacionais, propaganda de

uerra, preconceito de raça, religião ou de classe, configurarem crime contra a honra ou contiverem incitamento à

ráica de crime de qualquer natureza;
c) determinar a publicação de informaçses de documentos que digam respeito às atividades da Cámara e

levam ser divulgados.
d) fazer publicar as portarias e os atos da Mesa, bem como as Resoluções, os Decretos Legislativas e as leis

romulgadas;

quanto às atividadese relações externas da Câmara:VI.

a) manter. em nome da Câmara, todos os contatos de direito com o Prefeito e denmais autoridades
b)agir judicialmente, em nome da Câmara, "ad referendum" ou por deliberação do Plenário;
c) deteminar lugar reservado aos representantes credencíados da imprensi escrita, falada e tclevisada,
d) zelar pelo prestigio da Câmara e pelos direitos, garantias e respeito devido aos seus membros,
e) dar audiências públicas em dia e hora pré-fixados;

f) darciência ao Prefeito, em 48 (quarenta e oito) horas, dos projetos rejcitados ou de decurso de prazo para
deiberação.

8) encaminlhar ao Prefeito os pedidos de informações formulados pela Câr.ara.

Art. 23 Conpete, ainda, ao Presivlente:

darposse aos Vereadorese Suplentes;
declarar a perda do mandato de Vereadores, do Preseito e Vice-Prefeito, nos casos previstos em lei

.
II.

salvo ashipóteses dos incisos.. a.. do rtigo... da Le: Orgånica;
exercer a chefia do Execuiivo Manicipoi, nos casos previstos em lei;:
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** ******

jusificar a ausència de Vereador as sessbes plenárias easreunioes ordinárias das ComissbesIv.
Pemanentes, quando motivada pelo desempenho de suas funçdes emComissbes Temporárias, em caso de doença, nojo

ou gala, mediante requenmento do interessado,
executar as deliberações do Plenário,
promulgar as resoluçðes e decrelos legislativos, bem como as leis com sanção tácita ou nos casos

V.

V.
previstos neste Regimento,

manter a corespondéncia oficiàl da Câmara nos assuntos que Ihe sãoafetos;
rubricar os livros destinados aos serviços da Cámara, na sua falta designar o vicc,
nonear e exonerar o chefe e os auxiliares do Gabinete da Presfdência;

autorizar a despesa da Câmara eo seu pagamento, dentro doslîmites do orçamento, obserando as

VIII
X.

disposiçðes legais e requisitando da Prefeitura o respectivo numerárno, e aplicando as disponibilidades financeiras no

mercado de capilais.
dar andamento legal aos recursos interpostos contra seus atos. de modo a garantir o direito das partes.XI.

X11providenciar a expedição. no prazo de vinte dias úteis, das certidões que lhe forem solicitadas, bem

XIII.
XIV. dar conhecimento à Câmara, na ütima sessão ordinária de cada ano, da resenha dos uabalhos

XV.
XVI

XVIL. manter a ordem no recinto da Cámara Municipal, podendo solicitar força policial necessária para esse

XViIL. nomear, promover, comissionar, conceder gratificaçies, licenças, pôr em disponibilidade, exonerar.

como tender às requsições judiciais;
despachar toda matéria do expediente;

realizados durante a sessäão legislativa
conceder licença aos Vereadores noscasos previstos nos incisos... e.. do art... da Lei Organica,
apresentar ao Plenário, até o dia vinte de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e as

kspesas do mës anicrior.

fin

demitür e aposentar funcionários ou servidores da Câmara, bem como determinar a abertura de sindicância ou inquérito
adnunistrativo, nos termo da Lei;

XIX.

Art. 24 Para tomar parte em quaiquer discussāo, o Presidente dos trabalhos deverá afastar-se da presidência.

Art. 25 Nenhun membro da Mesa ou Vereador poderă presidir a sessão durante a discussão e votação de

autorizar as licitações para compras, obras e serviços, de acordo com a lei pertinente;

maéna de suaautonia.

Art. 26 Será sempre computada, para efeito de quorm, a presença do presidente.dos trabalhos.

Parágrafo Único: OPresidente daCàmaraou o seu substituto somente terá voto:

na eleição da Mesa;
quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da

Canas
quando houver empate em qualquer votação no Plenário.

Art.22Quando o Presidente estirver com a palavra, ao exercicio de suas funções. durante as sessões plenárias,
nãopoderá ele ser interompido ou aparteado.

*
Capitulo VI

DO VICE-PRESIDENTE

Art. 28 Sempre que o Presidente não se achar no recinto na hora regimental de inicio das sessões,oVice
Presidente substitui-lo-á no desempenho das suas funções, cedendo-lhe o lugar à sua presença.

Capítulo Vu
DOS SECRETÁRIOS

Art. 29 São alribuições do 1° Secietário:

proceder a chamaca, nos casos previstos neste Regiuento Interno.
assinar como Presidente eo2" secretário, as Alas, Resoluções, Projetos de Lci aprovados;
ler todos os papéis sujeitos ao conhecimento ou à deliberação da Cámara:

Miihdtiti is 9rei
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deteminar o rccebimento e zelar pela guarda de proposições è papéis entregues à Mesa, para

uhccimento e deliberação da Cámara;
receber e determinar a elaboração de toda a correspondencia oficial da Câmara, sujeitando-se ao

Dnliccmento. apreciação e assinatura do Presidente;

encerrar, com as necessárias anotaçöes, as folhas de presença ao final de cada sessão,

secretariar as reuniões da Mesa,redigindo, em livTo próprio, as respectivas atas,

redigr as atas das sessões secretas,
substituir o Presidente, na falta do vice-Presidente.

VI

Viil

Capitulo VIu
Do segundo Secretärio

Art.30 Compete ao segundo secretário:,

fazer a inscrição dos aradores:
fiscalizar a publicação dos debates e organização dos anais ou boletins;
anotar o tempo do orador na Tribuna, quando for o caso, bem como as vezer que desejar usá-la,
controlar a organização das folhas de frequência dos Vereadores e assiná-las,
substituir o Primeiro Secretário em suas ausências e impedimentos,
constatar a presença dos Vereadores ao abrir-se a sessão, confrontando-a com o livro de presença,

I.
II.

IV.
V.
VI.

noiando os que comparecerem e os que faltarem, com as causas justificadas ou nãoe consignar outras ocorrèncias
sobre o assunto, assinm como encerrar o referido Livro no final.

fazer a chamada dos Vereadores, quando deternuirado pelaPresidènciaVII

Capítulo 1X
DAS CONTAS DA MESA

Art. 31 As contas da Mesa da Câmara compõem-se de:

I.

i.
Art. 32 Os balancetes mensais, assinados pelo Presidente, e o balanço anual, assinado pela Mesa, serão

balancetes mensais, com relação ås verbas recebidas e aplicadas, que deverāo ser apresentadas à

Cámara peioPresidenteatéo útimo diadomês seguinte ao vencido;,

balanço geral anual, que deverå ser enviado até o último día do mês de março ao órgão competente;

publicados através de afixação no lugar de costume no saguão da Câmara, para conhecimento geral.

TITULOIDAS COMISSÖES

Capitulo I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 33 As comissõcs da Câmara serão:

Permanentes - as de cuino técnico-legislativo cuja finalidade é apreciar os asuntos ou proposições1.
submetidas ao seu exame, assim como exercer as demais atribuições previstas na Lei orgánica do Municipio e neste

Temporárias - as criadas para apreciar assunto especifico e que se extinguem quando atüngida a sua

Art. 34 Assegurar-se-á nas Comissões, tanto quanto possivel, a represeniação proporcional dos Partidos que

Regimento,

finalidade ou expirado o seu prazo de duração.

participem da Câmara Municipal

S1 Nas Comissõöes Temporanias a indicação dos seus componentes será feita pelos lideres das bancadas
ao Presidente da Câmara, por escrilo, e. omitindo-se aquele nesta providencia ou ocorrendo a renúncia de qualquer
membro, năo se aplicará o previsto no caput deste artige.
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A representação dos Partidos será obtida dividindo-se o número de membros da Câmara pelo númcro

2de cada Comissão, e o número de Vereadores de cada Partido pelo quociente assim, lançado, obtendo-se, então, o

quociente partidánio.

Art. 35 Poderão participar dos trabalhos das Comissões, corno membros credenciados e sem direito a voto,

técnicos de reconhecida competència ou representantes de entidades idôneas, que tenharm legitimo interesse no

esclarecimento do assunto submetido à apreciação daquelas.

O credenciamento será obtido mediante requerimento do intetessado e será outorgada pelo Presidente

Por motivo jusificado o Presidente da Comissão poderá determinar que a contribuição dos membros

No exercicio de suas atribuições, as Comissões poderão convidar pessoas interessadas, tomar

Poderão as Comissões solicitar do Prefeito, por intermediário do Presidente da Câmara

da Conussäo ou. ainda, por iniciativa própria daquele ou por deliberação da maioria dos seus membros.

credenciados seja efetuada por escrito.

aepcimenias, solicitar infornmações e döcumentos, bem como proceder a todas as diligências que julgarem necessánias.
2S3

S 4
independentememe de deliberação do Plenário, todas as informações que julgarem necessárias, ainda que não se refirani
as proposições entregues á sua apreciação, mas desde que o assunto seja de sua competência.

Sempre que a Comissão solicitar informações do Prefeito, ou audiencia preliminar de outra Comissão.S5
fica suspenso. poraté 15 (quinze) dias no máxino, o prazo para exarar o seuparecer.

6 O prazo não serå suspenso quando se iratar de projeto com prazo fatal para deliberação, caso em que a

Comussão solicitante das informações poderá completar o seu parecer até 48 (quarenta e oito) horas após asrespostas do
Executivo, desde que o projeto ainda se encontre em tramitação no Plenário. Cabe ao Presidente diligenciar no senüdo
de que as insormações sejam prestadas em menor espaço de tempopossível.

S7 As Comissões da Câmara diligenciarão junio às dependencias, arquivos e repartições municipais. para
tanto solicitadas pelo Presidente da Câniara ao Prefeito, as providências necessárias ao desempenho de suas atnbuições
regimentais.

Capitulo IDAS COMssÓES PERMANENTES

Seçãof
Disposiçdes prelimincres

Art. 36 As Comissões Permanentes, em número de 03 (urês), tem as seguintes denominações e serão

compostas por 03 (Urês) menbros e 01 (hum) suplente cade umz, asa'>er

Justiça, Legislação, Adninistração, Assuntos Municipais e Redação Final,
Comissão, Orçamentós e Finaaças,
Obras, Serviços Pibticos, Educação, Saúde, Culnura e Assistència Social..

Art. 37 As Comissões Permanentes tem por objetivo estuder os assuntos subnmetidos ao seu exame, manifestar

sobre eles a sua opinião e preparar. por iniciativa própria ou indicaão do Plcnário, Projetes de Resolução ou Decreto

Legislativo afetos à suaespecialidade.

Seção II
Da competência das comissoes permanentes

Art. 38 As Comissoes Perma:ntes, em razão da matéria de sua competência, cabe:

estudar proposições c outras matérias submelidas ao seu exanme.
a) dando-lhes parecer, oferecendo-lhes substitutivos ouemendas
b) apresentando relatório conciusivo sobre as averiguaçõcs z inquéritos.

promover estudos, pesquisas e investigações sobre assuntos de interesse público:
tomar a iniciativa de ?lahoração de p.eposições ligadas ao esiudo de tais assuntos ou decorrentes de

I.
JII.

indicação de Càmara ou de dispositivos eginmentais.
realizar audèncias publicas,IV.
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S 2 A representação dos Partidos será obtida dividindo-se o número de membros da Câmara pelo númcro

de cada Comisão, e o número de Vereadores de cada Partido pelo quociente assim lançado, obtendo-se, então, o

quociente partidáno.

Art. 35 Poderdo participar dos trabalhos das Comissöes, corno membros credenciados e sem direito a voto
técnicos de reconhecida competência ou representantes de entidades idêneas, que tenham legitimo interesse no

esclarecimento do assunto submetido à apreciação daquelas.

O credenciamento será obtido miedianie requerimento do inteessado e será outorgada pelo Presidente

Por motivo justificado o Presidente da Comissão poderá determinar que a conribuição dos membros

No exercicio de suas atribuições, as Comissões poderão convidar pessoas interessadas, tomar

Poderão as Comissões solicitar do Prefeito, por intermediário do Presidente da Câmara

da Comissão ou. ainda, por iniciativa própria daquele ou por deliberação da maioria dos seus membros.

credenciados seja efetuada por escrito.

epeimenios, solicitar infornações e döcumentos, bem como proceder a todas as diligências que julgarem necessárias.

2"

3

S4
independentemente de deliberação do Plenário, todas as informações que julgarem necessárias, ainda que năo se reliram
3s proposições entregues a sua apreciação, mas desde que o assunto seja de sua competëncia.

Sempre que a Comissão solicitar informações do Preíeito, ou audência preliminar de outra Comissão.

ica suspenso, poraté l15 (quinze) dias no máino, o prazo para exarar o seu parecer.

S6 O prazo não será suspenso quando se iratar de projeto com prazo fatal para deliberação, caso em que a
Comussão solicitante das informações poderá compietar o seu parecer até 48 (quarenta e oito) horas após as respostas do

Executivo, desde que o projeto ainda se encontre em traimitação no Plenário. Cabe ao Presidente diligenciar no senudo
de que as imlormações sejam prestadas em menor espaço de tempo possível.

7 As Comissões da Cámara diligenciarão junio às dependências, arquivos e repartições municipais. para

ianto solicitadas pelo Presidente da Câmara ao Preseito, as providências necessárias ao desempenho de suas auribuições
regimentais.

Capítulo L
DAS COMIssÓES PERMANENTES

Seção
Disposições prelimincres

Art. 36 As Comissões Pecmanentes, em número de 03 (trës), tem as seguintes denominações e serão

compostas por 03 (uês) nembros e 0i (hum) suplente cada uma,a sa>er.

Justiça, Legislação; Administração, Assuntos Municipais e Redação Final,
Comissão, Orçamentós Finaaças,
Obras,Serviços Putbticos, Educacão, Saide, Cultura e Assistència Social.i.

Art. 37 As Comissões Pernanentes tem por objetivo estuder os assuntos submetidos ao seu exame, manifestar

sobre eles a sua opinião e preparar, por iniciativa própria ou indicaão do Plenário, Projetos de Resolução ou Decreto

Legislativo afetos à sua especialidade.

Seção II
Dc competência das comissdes pernmanen:s

Art. 38 As Comissoes Permaientes, em razão da matéria de sua competência, cabe:

estudar proposições c outras matérias submelidas ao seu exame:i.

a) dando-lhes parecer, oferecendo-lhes substitutivos ou emendas;
b) apresentando relatório conciusivo sobre as averiguaçõcs 2 inquéritos.

promover estudos, pesquisas e investigaçôes sobre assuntos de interesse público,
tomar a iniciativa de 2laborzção de p:eposições ligadas ao esi udo de tais assuntos ou decorrentes deI.

ndicação da Camara ou de dispositivos eginientais.
!V realizar audièncias púbiicas,
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convocar os Secretários Muicipais, os responsdveis pela Administração direta ou indircta para prestar

receber petiçoes, reclamaçðes representações ou queixas de associaçbes e entidades comunitárias ou

solicitar ao Prefeito informações sobre assuntos inerentes à administração, dentro da competência da

fiscalizar, cfetuar vistorias e levantamentos in loco, os atos da administração đireta e indireta, nos

V
informaçoes sobre assuntos inerentes às suas auribuiçðes,

de qualquer pessoa contra atos e omissðes de autoridades municipais ou entidades públicas;

Comussdo

termos da tegistação pertinente, em especial para verificar a regularidade, a eficiencia e eficácia dos seus órgãos noVIl
cumprimento dos objetivos institucionais, recorendo ao Poder competente quando necessário;

XI
XII

solicitar informações.ou depoimentos de autoridades ou cidadãos;
apreciar programas de obras, planos regionais e setoriais de desenvolvimento e sobre eles emitir

parecer,

Art. 39 Copete de forma especifica:

àComissão de Justiça, Legislação, Administração, Assuntos Municipais e Redação Final;

a) manifestar-se sobre todos os assuntos entregues à sua apreciação, quanto ao seu aspecto constitucional, legal

b) manisestar-se sobre o mérito das proposições que versem sobre organização adminisurativa da Câmara e da
e regimental das proposições, as quais não poderão tramitar na Càmara sem o seu parecer

Prefeirura Municipal. contratos, ajustes, convènios e consórcios, licenças de Prefeito e Vereadores da Lei Orgånica

da Comissão de Orçamentos e Finanças;

a) emitir parecer, obrigatoriamente, sobre todos os assuntos de caráter financeiro, em especial acerca de
b) diretrizes orçamentáñas, plano plurianual, orçamento anual, operações de crédito c divida publica,
c)prestação de contas do Prefeito e daMesa da Câmara, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas do

Estado, concluindo por Projeto de Decreto Legislativo e Projeto de Resolução, conforme seja o caso;
d) proposições referentes a matéiia tributária, abertura de créditos adicionais, empréstimos públicos e as que,

direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do Município, acarretem responsabilidade ao erário municipal ou

interessem ao crédito público.

Prefeito, Vice-Prefeito, Presidenteda Câmara e Vereadores

fixando a remuneração e a verba de representação do Prefeito e do Vice-Prefeito para vigorar na legislatura seguinte

Vereadores para vigorar na legislatura seguinte. Não atendendo a Comissão o disposto nesta alínea e na anterior.

e) proposições que fixem os vencimentos do funcionalismo, os subsídios e a verba de representação do

f) assuntos que, direta ou indiretamente, representem mutação patrimonial do Municipio,
g) apresentar na primeira quinzena de agosto do último ano de cada legislatura Projeto de Decreto Legislatvo,

h) apresentar obedecido o disprste na alinea anterior, Projeto de Resolução fixando a remuneração dos

competirá à Mesa fazê-lo e, persistindo a omissão, tal ircumbência tocará a 1/3 (um terço) dos Vereadores

i) zelar para que nenhuma lei emanada da Câmara Municipal crie encargos ao eráio público sem que

especiiiqueni os recursos necessários àsuaexecução,

da Comissão de Obras, Serviços Públicos e transporte:UL

a) cmitir parecer, obrigatoriamente, sobre obras e execução de scrviços pelo Municipio, autarquias e

oncessionárias,

b) atividades privadas relacionadas com transportes coletivos ou individuais, comunicações, indústuria,
comércio e agricultura,

c) iodo e qualquer assunto relacionado com o meio ambiente e institutos correlatos,
d) fiscalizar a execução do Plano Dirctor,
e) criação, supressão e organizacão de distritos e divisão do território em áreas administrativas.

emitir parecer. obrigatoriamente, sobre os processos referentes à educação, ensino, artes, patrimônio
histórico, esporles, higiene, saúde prública e promoção social
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Seção IIIDa composiçdo das comissões permanentes

Art. 40 Os membros das comissões permanentes serão indicados para um mandato de pelo Presidente, sob a
indicação das lideranças dos partidos que compöem a Câmara, observada a proporcionalidade parnidária e homologada
peo Plenáno

As comissaões permanentes da Cânmara compor-se-ão de 02 (d membros efetivos e 01 (um)Art. 41
suplenic. que elegerão entre eles um presidente e umsecretário, tudo lavrado ega livro de tas próprio.

1 Os Suplentes de Vereador não poderão participar e nem assumir a presidència ou a secretaria das
Comissoes.

o mesmo Vereador não poderá participar de mais de 02 (duas) Comissões Permanentes,

OVice-Presidente da Câmara Municipal, quando no exercício da Presidencia em razão dos casos

As subsituições dos membros das Comissões Pernanentes, nos casos de impedimento ou renúncia,

simullaneamente.

previsios neste Reginento, será substituto nas Comissões Permanentes a que pertencer, enquanto curar dito exercicio.

serão apenas para completar o biênio do mandato.

3
S 4

Art. 42 No caso de vaga, licença ou impedimento de qualquer membro das Conmissões Permanentes, caberá ao
residente da Câmara a designação de substituto, mediante indicação do Lider do Partidoa que pertença a vaga.

Parigrafo Ünico: A substituição perdurará enquanto persistir a licesnça ou o impedimento.

Seção IV
Dos presidentes e secrelários das comissões permanentes

Art 43 Os Presidentes e Secretarios das Comissões Permanentes serão escolhidos na forma do disposto no
arugo.40

Art. 44 Ao Presidente da Comissão Permanente compete:

convocar reuniões e dar conhecimento prévio da pauta aos demais membros
presidir as reuniõese zelar pela ordem dos uraballhos;

dar conhecimento à Comissãu da matéria recebida e disuribuí-la ao relator designado mediante rodizio,i.
para enitirem parecer,

IV fixar, de comum acordo com os membros da Comissão, o horáio das reuniões. quando não for
possivel a sua reaiização nos termos previstos regimentamente,

convocar reuniðes exuraordinárias, de oficio ou a requerimento da maioria dos membros da Comissäo,
representar a Comissão nas relações com a Mesa e o Plenário;
conceder vista de propcsições aos membros da Comissão, cujo prazo não poderå exceder 02 (dois)

V.
VIl!
LX.

dias pa:a aqueles que estiverem sob tramitação ordinária,
solicitar substituto à Presidencia da Cânmara para os membros da Comissão,
assinar em primeiro lugar, a seu citério, os pareceres da Comissäc;
enviar à Mesa toda a matéria da Comissão destinada ao conhecimento do Plenário;,
resolver, de acordo conı o Regimento Interno, todas as questões de ordem suscitadas nas reuniðes da

X.
X1
XXlL

Comissão.

apresentar ao Presidente da Câmara Municipal as solicitações de ordem suscitadas nas reuniðes,
apresenar ao Presidente da Câmara Municipal relatório mensal e anual dos trabalhos da Comissão.

XIV.
XV.

Art. 45 O Presidente da Comissão poderá furcionar como relator e terá dircito a voto. em caso de empate, e
dos scus atos cabe recurso ao Plenário, podendo aquele ser interposto por qualquer de seus membros.

Parágrafo Único: OPresidente da Comissão Permianente serå sinbstituído em suas ausências, faltas.
impedimentos ou licença pelo Secretário
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Art. 46 Quando duas Comissoes Permanentes apreciarem proposiçðes ou qualquer matéria em reunião
conyunta, a presidència dos trabalhos caberá ao mais idoso Presidente da Comissáo, dentre os presentes, se desta reunião
conjunta ndo estiver participando a Comissão de Justiça, Legislaçdo e Redação, hipótese em que a direção dos urabalhos

ao Presidente desta caberd.

Art. 47 Os Presidentes das Comissöes Permanentes reunir-se-ao mensalmente, sob a presidėncia da Camara
Municipai. para examinarem assuntos de interesse comum das Comissões e assentarem providencias sobre o melhor e

mais rápido andamento das proposiçðes.

Sepão V
Das reuniðes

Art. 48 As Comissões Permanentes reunir-se-ão:

ordinariamente, umavez por mês ou quando houver necessidade de analizar projetos, às 08:30 lhoras.I.
na sede da Câmara, exceto nos dias de feriado e de ponto facultativo,

extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação, por escrito, quando feita de oficio
pelos respectivos Presidentes ou a requerimento da maiorna dos membros da Comissão, mencionando-se a matéria que
iev a ser apreciada em ambos os casos. Na lipóiese de a convocação não se fazer em presença dos integrantes da
Comissão, deverá preceder à sua realização a notificação dos seus membros com 24 (vinte e quatro) horas de

II.

antecedencia.

As reuiões ordinárias e extraordinárias durarão o tempo para a rcalização dos seus fins, salvo2deliberação em contrário da maioia dos membros da Comissão.

Art. 49 As reuniöes das comissões serão publicas, exceto as secretas regularmente convocacdas, realizando-se
no recinto da Câmara, no dia previsto por este Regimento Interno.

Parágrafo Único: A realização de sessões extraordinárias das comissões pernuanentes no recinto da
Câmara deverāo ser comunicadas ao Presidente com 24 hrs de antecedência.

Art. 50 Nas reuniðes secretas só poderão estar presentes os membros da Comissão e as pessoas por ela
convocadas.

Art. 51 Poderão participar das reuniões, como 'convidados, técnicos de reconhecida competência ou

representantes de entidades idôneas, em condições de propiciar esclarecimentos sobre o assunto submetido à apreciação
das mesmas.

O convite a que se reíere este artigo serä formulado pelo Presidente da ComissdoParágrafo Ünico:
Permanente, de oficio ou por solicitação de qualquer de seus membros.

Seção VI
Dos trabalhos

Art. 52 As deliberações das Comissões serão tomadas por maioria de votos.

Art. 53 Ao Presidente da Câmara compete, dentro do prazo improrrogável de 03 (trés) dias, contados do

recebimento das proposições, encaminhá-las às Comissöes competentes para que exarem os respectivos pareceres.

Os projelos de lei de iniciativa do Prefeito com solicitação de urgència seräo enviados às Comissöes1
Pernanentes pelo Presidente da Càmara no prazo de 03 (rés) dias, contados da entrada na Secrelaria Administrativa.
independentemente da leitura no expediente da sessão.

oS seus membros, independentemente de reunião, podendo reservá-lo à sua própria considoração.

pclo Presidente daComissão.

relator, contados do recebimento doprocesso.

apresentação do parecer, o Presidente da Comissão av scará o processo e emitirá parecer.

Recebido qualquer processo, o Presidente da Comissão designará relator, observando o rodizio enure

O prazo para a Comissão exarar parecer será de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da matéria

O Presidente da Comissão terá o prazo improrrogavel de 24 ( vinte e quatro) horas para designar

O relator designado terá o. prazo de 03 (très) dias para apresentar o parccer. Findo tal prazo sem a

S 2
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5
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Quando se uratar de projetos de lei de iniciativa do Prefeito ou de iniciativa de, pelo menos, 1/3 (um

Art. 54 Quando qualquer preposição for distribuida a mais de uma Comissão, cada qual dard o seu parecer,

O processo sobre o qual deva pronunciar-se mais de uma Comisão será encaminhado diretamente de

Quando um Vereador pretender que uma Comissão se maniseste sobre determinada matéria, requere

s6
tenpo) dos Vereadores em que tenha sido solicitada wgtencia, nos termos do artigo .. da Lei Orginica.

separadamente, sendo a Comissão de Justiça Legislação e Redação ouvida em primeiro lugar.

uma para outta efetuando-se os registros nos protocolos competentes.1
io-a por escrito indicando, obrigatoriamente e com precisão, a questão a ser apreciada, sendo o requerimento submetido
votação do Plenário sem discussão. O pronunciamento da Conissão respectiva versará exclusivamente sobre a.
questão formulada.

Esgotados os prazos còncedidos ås Comissões, o Presidente da Cámara, de oficio, designará um$3
Relator Especial para exarar parecer dentro do prazo improrrogável de 02 (dois) dias. Findo esse prazo, a matéria será
incuida na Ordem do Dia para deliberação, com ou senm parecer.

Mediante comum acordo de seus Presidentes, em caso de uwgência justificada, poderão as Comissões4
Permanentes realizar reuniões conjuntas para exame de proposições ou qualquer matéria e elas submetidas, facultando-
se, neste caso, a apresentação de parecer conjunto. Observar-se-á, na hipótese, o disposto no artigo
inteme.

deste Regimento

Art. 55 Durante os trabalhos da Comissão, em havendo pedido de vista, será este concedido pelo prazo

Parágrafo Ünico:

Art. 56 E vedado a qualquer Comissão manifestar-se sobre:

máximo e improrrogável de 24 vinte e quatro horas.

Somente se concederá vista do processo depois de estar devidamente relatado.

constitucionalidade ou legalidade da proposição em contrário ao parecer dą Comissão de Justiça,

a conveniência ou a oportunidade de despesa em oposição ao pareçer da Comissão. de Finanças e

o que não for de sua atribuição especifica, ao apreciar as proposições submetidas ao seuexame.

Legisiaçãoe Redação;
I1.

Orçanentos,

Art.57 Orecesso da Câmarasobresta todos os prazos consignados napresente Seção.

Seção VII
Das vagas, licenças e impedimentos

Art. 58 As vagas das Comissões verificar-se-ão:

com a renúncia;
com a perda do lugar,

A renúncia de qualquer membro da Comissão será ato acabado e definitivo desde que manifest2da

Os membros das Comissões Permanentes serão destituídos caso não compareçam, injustificadamente,

As faltas às reuniões da comissäo poderão ser justificadas quando ocorra justo motivo, tais como

A destiwição dar-se-á por simples representação de quaiquer Vereador, dirigida ao Presidente da

1
por escrito. ao Presidente da Comissão, o qual comunicará o ocorrido de imediato a0o Presidente.

2
a 05 (cinco) reunioes ordirárias consecutivas; não mais podendo participar de qualquer Comissão Permanente durante o

oiénio

doença, ou por desempenho de missão oficial da Câmara e do Municipio.

Camara que, após comprovar a autenticidade das faltas injustificadas, declarari vage o cargo na Comissão.

S 3

s 4

S5 OPresidente da Câmara preencherá, por nomeação, as vagas verilicadas nas Comissões. de acordo
com a indicação do Lider do Partido a que pertencer o substituído.

Art. 59 Sem prejuizo do disposto no $ 2° do artigo anterior. o memb:o da Comissão Pemanente que não
compareça justificadamente às reuniðes ordinárias ou extraordinárias, sofrerá desconto de 1/30 (um irinta avos) em sua
remuneração, basiando, para tanlo, a simples constatação de sua falta na iespectiva ata (art. 69, I. do Regimento

Intemo)
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Incumbe ao Presidente da Comissão e ao se Secretario informar oo Presidente daPardgrafo Unico:
Cámara e à Secretaria Administrativa a ocorència da fala injustifcada de membro da Comissdo pare a tomada das

Art. 60 No caso de licença ou impedimento de qualquer membro das Comissöes Permanentes, caberá ao

Tratando-se de licença do exercicio do markdato de Vereador, a nomcação recairà

previdenc1as previstas nesteartigo.

Presidcnte da Câmara a designação do substituto, na forma do artigo45.

obngatoriamente no respectivo suplente que assumir a vereança.
Purigrafo Ünico:

Capitulo IIDAS COMIssÓES TEMPORÁRIAS

Secretario

Municipalde
Adnunistração

Art. 61 As Comissões Temporárias poderão ser: Bruno
Veras

Nascimento

Comissöes Especiais
Comissöes Parlamentares de Inquérito;
Comissões Extennas;
Comissões de Investigação e Processante.

..
CPP

460.203.067

IV
Art. 62 Comissões Especiais são aquelas que se desti am à elaboração e apreciação de estudos de problemas

municipais e à tomada de posição da Câmara e outros assuntos de reconhecida relevânčia.

As Comissoes Especiais serão constituidas mediante apresentação de Projeto de Resolução, de autoria$1
da Mesa ou subscrito por 1/3 (um terço), no minimo, dos membros da Câmara, sendo levado à deliberação do Plenário,
independentemente de parecer, e incluído na Ordem do Dia da sessão subsequente àquela de sua apresentação.

2 O Projeto de Resolução propondo a constituição de Comissão Especial deverá indicar,
necessariamente:

a sua finalidade devidamente fundamentada;
o número de seus membros,
o prazo de seu funcionamento.

.
1.

Ao Presidente da Câmara caberá indicar os Vereadores que comporão a Comissão Especial,

Oprimeiro signatário do Projeto referido no § 1° deste artigo integrará obrigatoriamente a Comissão

Concluidos seus trabalhos, a Conmissão Especial elaborará parecer sobre a matérna, enviando-o à

Sempre que a Comissão Especial julgar necessário consubstanciar o resultado de seu trabalho numa

S3

4
5

6

assegurando-se tanto quanto possivel a representação proporcional partidária.

Especial. na qualidade de seu Presidente.

ublicação. Outrossim, o Presidente da Câmara comunicará ao Plenário a conclusão desses trabalhos.

proposição. deverá apresentá-lo em separado, constituindo o parecer a respectiva justificativa, respeitada a iniciativa
pivativa do Prefeito. Mesa e Vereadores, quanto a projetos de lei, caso em que oferecerá apenas proposição, como
sugestão, a quem de direito

ficará automaticamiente extinta a Coissão Especial se deixar ela de concluir seus trabalhos dentro do

Não caberá a constituição de Comissão Especial para tratar de assunto de competência especifica de

Art. 63 As Comissões Parlamentares de Inquéito são aquelas que se destinam à apuração de fato deteminado

7prazo cstabelecido, salvo seo Plenário houver aprovado, em tempo hábil, prorrogação de seus prazo de funcionamento,
através de Projeto de Resolução de iniciativa de 2/3 (dois terços) dos seus membros.

8°
aiquer das Comissões Permanentes.

ou denúncia, em matéria de interesse do Municipio, sempre que essa apuração exigir, além dos poderes das Comissöes

Permanentes e que elas são igualmente atribuidos. poderes de investigação próprios das autoridades judiciais.

Art. 64 As Comissões Parlamentares de Inquérito serão criadas mediante requerimento de 1/3 (um terço) dos

embros das Câmara Municipal, aprovado por maioria absoluta, paa apuração de fato determinado. em prazo certo.
adequado à consecução de seus fins, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Püblico paa que

DrOnova a responsabilidade civil e criinal dos infratores.
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Parágrafo Ünico: 1° do artigo anterior, bem como o dispostoObservar-se-á a tramitação prevista no
nos SS 3, 4° e s

Art 65 No interesse da investigação, as Comissðes Parlamentares de Inquérito poderão:

tomar depoimento de autoridade municipal, intimar testemunhas e inquiri-las sob compromisso.
proceder a verificaçöes contábeis em livros, papéis e documentos de órgäos da Administração direta,

I.

indireta e fundacional;
requerer a intimação judicial ao juizo competente, quando de não-comparecimento do intimado pela

Comissão, por duas convocações conseculivas.

A Comissao que nao se instalar e uniciar seus tabalhos em 1s (quinze) dias da sua constituição estará1
automaticamenne extinta.

S2 A Comissão, devidamente instalada, poderá, a critério de seus membros, desenvolver seus trabalhos
periodo de recesso parlamentar. O prazo de funcionamento da Comissão nao se suspende com o recessoparlamentar

Arn. 66 Se a Comissão deixar de concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido, ficará automaticamente
exunia, salvo se o Plenário houver aprovado, em tempo hábil, prorrogação de seu prazo de funcionamento, a
requerimento de menmbro da Comissão.

Parágrafo Ünico: Só será admitido um pedido de prorrogação na forma do presente artigo, não
podendo o prazo superior àquele fixado originariamente para seu funcionamento.

Art: 67 As Comissões Externas tém por finalidade representar a Câmara em atos extermos, e scrão constituidas
por delberação do Presidente da Câmara ou arequerimento subscrito, no minimo, pela maioria absoluta dos membros
da Camara, independentemente de deliberação doPlenário.

Parágrafo Unico: Os membros da Comissão Exterma serão designados de imediato pelo Presidente da
Câinara e, quando constituída a requerimento da maioria absoluta, será sempre presidida pelo primeiro de seus
signatários, quando dela não faça parte o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente e os Secretários.

Art. 68 As Comissões de Investigação e Processante serão constituidas para:

apurar infrações político-administrativas, nas condições e termos da legislação competente
destituir membros da Mesa, nos termos deste Regimento Internmo.

TÍTULO VDOPLENÁRIO

Art. 69 Plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara, constituido pela reunião dos Vereadores em
eNercicio. erm local, forma e número estabelecidos neste Regimento Intemo.

Art 70 As deliberações do- Plenário serão tomadas por:

maioria simples;
naioiaabsöta;

maioria qualificada.

1°2
3
4

Maioria simples é a que representa o maior resultado de volação, dentre os presentes.

Moabsehteéa que representa mais da metade dos membros da Câmara.
Maioria quafficada é a que atinge ou ultrapassa a 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara.
As deliberações do Plenário, em qualquer das partes das sessjes, só poderão ser efetuadas com a

presença da maioria absoluta dos membros da Câmara.

Art. 71 0 Vereador que tiver interesse pessoal na deliberação da matéria não poderá volar, sob pena de
nulidadc da votação.

A Presidencia, constatando a ocorrência do disposto neste artigo, colocará àParágrafo Unico:
apreciação do Plenário e, se este opinar pelo acolhimeato, o Vereador ficará isento da votação.
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Art 72 O Plenário deliterará

por maioria absoluta, sobre:L

a) maténa trnibutánia

b Codigo de Obras e Edificaçoes e outros Codigos,
c)Estaruto dos Servidores Municipais,

d) criação de cargos, funções e cnipregos da administração direta, autirquica e fundacional. vem como sua

rennuneração:
e) concessão de direito real dé uso,
f) alienação de bens imóveis;
g) concessão de serviços públicos,
h) autonzação para obtenção de empréstimo particular, inclusive para autarquias, fundações e demais entidades

controladas peló Poder Püblico;
i)lei de diretrizes orçanmentárias, lei orçamentária anual e plano plurianual,

j) aqusição de bens imóveis pordoação com encargo

icnação, organização e supressão de distritos e subdistritos, e divisão do temitório do Municipio em áreas

adnuristativas.
m) criação. estruturação e atribuiçðes das Secretarias do Municipio.
n) realização de operações de crédito para abertura de créditos adicionais, suplenentares ou especiais com

iaalidade precisa;
o) rcjeição do veto;
p) Regimento Intemo da Câmara;
q) aiteração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos;
r)isenções de inpostos municipais,
s) todo e qualquer tipo de anistia,

por maioria qualificada, sobre:

a) rejeição do parecer prévio do Tribunal de Conias;
b) destituição dos membros da Mesa;
c) realização de sessão secreta;
d) cassação de mandatos,
e) emendas à Lei Orgânica.

Art. 73 As deliberações do Plenário dar-se-ão sempre por voto aberto, exceto:

no julgamento político de Vereador ou de Prefeito;
na eleição dos membros da Mesa e de seus substitutos. bem como no preenchimento de qualquer deII

Suas vagas
na votação de pröjetos concessivos de título de cidadão honoráio ou qualquer outra honraria ou

nomenagem.

Art. 74 São atribuições do Plenário:

eteger a Mesa e destituir qualquer de seus membros, na forma regimenial
alterar, reformar ou substituir o Regimento Interno;
dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação. extinçāo ou transformação dos cargos.

I.

ill.
cmpregos ou funções de seus serviços e fixação da respectjva remuneração, observando os parámetros indicados na iei
de Diretrizes Orçamentárias;

exercicio do cargo:

rcgimentais,

a do Vice-Prefeito.

dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer de sua renuncia e afastá-los, definitivamenie, do

conceder licença para o afastamento do Prefeito, Vice-Prefcitoe aos Vercadores. nos termos

fixar, para viger na legisilatura subsequente, a remuneração dos Vereadores. bem como a do Prefeito e

IV
V.

VI

VII

IX.

autorizar o Prefeito a ausentar-se do Municipio por mais de 15 (quinze) dias:
criar Comissões Parlamentares de lnquérito;
convocar Secretários Municipais ou responsáveis pcla administração dircta e indircta para prestarVI

insormações sobre matéia de sua competência,
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solicitar informaçdes ao Prefeito sobre assuntos referentes à administração,
tomar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa,
zelar pela preservação de sua competência legislativa, sustando os atos normativos que exorbitem do

X
XI
XIL

poder regulamentar,

Xll
XIV
XV
XM

julgar o Prefeito e seu Vice, bem como os Vereadores, nos casos previstos em lei;
legislar sobre a criação, organização e funcionamento de Comissdes da Camara:
legislar sobre uributos municipais, bem como autorizar isençdes. anistias fiscais e rcmissão de dividas:
votar o plano plurianual. as diretrizes orçamentánas e o orçamcnto anual, bem como autorizar a

abertura de crédito suplementar e especial,

eos meios de pagamento;

municipais, concessão administrativa de uso de bens municipais, bem como a alienação e a aquisição de imóveis: saivo

deliberar sobre obtençãoe concessão de empréstinos e operações de crédito. bem como sobre a formuXVI

Xv autorizar a concessão de auxilios, subvenções, serviços públicos, direito real de uso de bens

quando se tratar de doação sem encargo;

direta, indireta, incluida ai a fundacional

uso. de parcelanmento e de ocupação do solo urbano:

Municipios.

criar, alterare extinguir cargos, empregos e fungões piblicas, fixandoa remuneraçdo da administração

aprovar as diretrizes gerais do desenvolvimento urbano. o Plano Diretor. a legislação de controle de

dispor sobre comvênios com entidades públicas e particulares e autorizar consórcios com outros

XLX.

XX

XXI

XXII
XXII.
XXIV.

criar, estruturar e auribuir funções às Secretariase órgãos da administração pública;
aulorizar alieração de denominação de próprios, vias e logradouros públicos;
dclimitar o perímetro urhano e o de expansão urbana;
conceder titulos de cidadão honorário ou qualquer outra honraria:XXV.

XXVI. exercer outras atribuições regimentais e legais.

TITULO V
DA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Art. 75 Os serviços administrativos da Câmara serāo fcitos através de sua Secretaria, segundo as
determinações da Mesa e serão regidos pelo respectivo regulamento paixado pelo Presidente

iegislação pertinente e ao Estatuto dos Funcionarios Públicos Municipais.

será dirigida å Mesa. através do Presidente, devende ser formulada obrigatoriamente por escrito e fundamentadamente.

Art. 76 Os atos administrativos relativos aos servidores da Câmara competem ao Presidente, obedecida a

Art. 77 Qualquer interpelação de Vereador sobre os serviços da Secretaria ou situação do respectivo pessoa!

idêntico procedimento será observado em caso de sugestões.

OPresidente, reunido com o 1° Secretário e o Diretor da Cânmara após tomarParágrafo Ünico:
conhecimento da interpelação, deliberará a respeito cientificando o interpelante das medidas a serem adotadas para o
caso.

Art. 78 A correspondencia oficial da Câmara será elaborada pela Secretaria Administrativa, sob a

responsabilidade da Presidência.

Art. 79 Os atos administrativos de competência da Mesa e da Presidencia scrão expcdidos com observancia
das scguintes regras:

se da Mesa, através de ato numerado em ordem cronológica, nas seguintes hipóteses:.
a) elaboração e expedição, da discriminação analitica das dotações orçamentárias da Câmara. bem como

aiterações. quando necessárias;
b) suplemetação das dotações no orçamento da Câmara, observando o limite da autorização constante da lei

orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes da anulação total ou parcial de suas dotações

orçainentárias:
c) ouiros casos como tais definidos em lei ou Resolução.

se da Presidência, atravésde ato nuunerado em ordem cronológica. nas seguintes hipóleses:
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a) regulamentação dos serviços administrativos;
b) nomeação dos membros de Comisses Especiais, Especiais de Inquérito e Exmernas, bem como designacção

de substitutos.
c) assunto financeiro,
d) outros casos de competència da Presidència e que ndo estejam enquadrados como Portaria

se da Presidència, através de Portaria, nos seguintes casos:

a) provimento e vacância dos cargos da Secretaria Admunistrativa, aldn de outros atos de efeitosindividuais
b) abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos individuais de

c) outros deteminados em lei ou Resolução.

Pardgrafo Ünico:

eletos intemos,

A pumeração dos Atos da Mesa e da Presidencia. bem como as Portarias. obedecerá
ac periodo da legislatura

Art. 80 As determinações do Presidente aos servidores da Câmara serão expedidas por meio de instruções,
obser ado o criténo do parágrafo único do artigo anterior.

Art. 81 A Secretaria Administrativa, mediante autorização expressa do Presidente, fomecerá, a qualquer
municipe que tenha nmanifestado interesse através de requerimento, no prazo de 15 (quinze) dias, certidão de atos.
contratos, decisões, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expediçāo. No
mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pelo juiz.

Art. 82 As ordens e instruções do Presidente à Secretana Administrativa serão expedidas através de Portaria e

Art. 83 A Assessoria Juridica timiará seus pareceres sobre proposituras, e atos que envolvam aspectos

Art.84 A Secretaria terálivrose ichas necessários aos seus serviços, especialmente os de:

Orcens internas.

juridicus.

termo de compromisso e posse de Vereadorcs, Prefeito e da Mesa,
declaração de bens;
atas das sessões da Câmara e das reuniões das Comissões;
registro de leis, decretos legisiativos, resoluções, atos da Mesa e ca Presidència, portarias e instruções:
copia de correspondência oficiai:
protocolo e registrode puéis de papis e processos;
licitações e contratos;
termo de compromisso e posse de funcionários,
contabilidade e finanças;
inscrição de Vereador para uso da paiavra no Expediente e na Ordenm doDia

.

V
VI.
VII
VILI.
X
X.

Os livros serão abertos, rubricados e encerados pelo Presideite. e na falta deste peloVice-Presidente.
Os livros poderão ser substituidos por fichas ou outros sistemas convenientemente autenticados.

Art.85 O protocolo de propos:;ão de autoria dos Vereadores será encerrado àas 12 (doze) horas do dia da
SCEsão ordinária.

Parágrafo Ünico: A Secretaria só receberá para protocolo, proposições pcndentes de redaçãoe
izatilografia se entregues até às 12 (dozc) horas do dia átil antericr à sessão ordináiia.

Art. 86 As despesas da Câmura para o exercicio seguinte serão programzdas e enviadas ao Executivo até o dia
I5 (qunze) de agosto.

As dotaçoes globais das desposas da Cârara serão fisadas poratt legislativo.
A discriminação analiticé da competercia da Mesa da Câmara.2
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TITULO vi
DOS VEREADORES

Capitulo I
DA POSSE

Art. 87 Os Vereadores, agentes politicos, investidos de mandato legislativo municipal, por voto direto e

secreto, para uma legislatura através do sistema partidário e de representação proporcional, serão empossados pela sua
prescna à sessão solene de instalação da Camara em cada legisiatura, na forwma do § 1° e seguintes do artigo 3° deste

Rcgimento Intemo.

No ato da posse, os Vereadores deverão desinconmpatibilizar-se e, na mesma ocasião, bem como ao
témuno do mandato, deverão fazer a declaração pública de seus bens, a ser transcrita em livro próprio, constando de ato
o seu resumo, e publicada no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

ssaldososcasesdemotivojistfiaoaodtos pes

tácita do mandato, devendo o Presidente, expirado o prazo regimental, declarar extinto o mandato.

perante o Presidente, apresentando o respectivo diploma, a declaração de bens e prestando o compromisso regimenta

9XadorguerndosagomsposgeasessgástaDestesaries0sNikeke ie)diak

A recusa do Vereador e do Suplente, quando corvocamos para tomar posse, importa em renúncia

OVereador, no caso do § 2°, bem como os Suplentes posteriormente convocados. serão empossados

S2

4
no decorer da sessão ordinária ou extraordinária.

Verificadas as condições de existência de vaga, não poderá o Fresidente negar posse ao Vereador5
Suplente, sob nenhuma alegação, salvo a existência de caso comprovado de extinção de mandato.

Capitulo IIDOS DIRErToS E DEVERES DOS VEREADOREs

Art. 88 Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniöes, palavraş e votos no exercício do mandato.

Parágrafo Único:

Art. 89 São deveres do Vercador

na circunstância do Municipio e quando em representação oficial a serviço deste.

APresidência da Câmara compete tomar as providências necessárias à defesa dos
direitos dos Vereadores, quando do exercicio do mandato.

residir no Municipio;
comparecer à hora regimental, nos dias designados para a abertura das sessões. nela permanecendo até

1.

seu término:
comparecer às sessões convenientemente trajado, com uajesocial
desincompatibilizar-se e fazer declaração de bens, na posse e ao término do mandato,
desempenhar-se dos cargos que ihe forem cometidos, salvo motivo justificado, desde que alegado

IV.
V.

perante o Presidente, a Mesa ou à Câmara, conforme o caso

cumprir os deveres dos cargos para os quais tenha sido designado oucleito
comportar-se em plenário com o devido decoro;
comparecer às reuniðes das Comissöes Permanentes e Temporárias das quais seja integrante,

VI.
VI.
VIII

prestando informações. emitindo pareceves nos processos a ele distribuidos, com a observância do prazo regimental
sujeitando-se, em caso de falta injustificada, ao preceituado no artigo 70 desteRegimento Interno;

e ao bem-estar dos munícipes, benm como impugnar as que lhe pareçam comirárias ao interesse püblico;

sessöes plenárias ou às reuniðes das Comissões;,

propor à Câmara todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do Municipio e à segurançaIX
X.

XI

comunicar sua falta ou ausência quando houver motivo justificado para dcixar de comparecer às

observar as proibições contidasnoartigo..
obedecer às disposições regimentais.

da Lei Orgánica do Municipio
XI
Art. 90 Se qualquer Vereador cometer, dentrc do recintc da Câmara. cxccsso que deva ser reprimido. o

Presidente, ao tomar conhecimento do fatc, adotará as seguintes providencias, conforme exijam as circunstancias:.

advertência pessoal;
advertência em Plenário:

I..
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cassação da palavra;
determinação para retirar-se ao Plenário;
proposta de sessão secreta para discutir o assunto, que deverá ser aprovada por 2/3 dos membros da

I1I.
IV.
V.

Câmara
outra medida que repule imperiosa para dar efetividades ao disposto no artigo , inciso, desteVI.

Regimento Intemo.

Capitulo UI
DAS FALTAS E DAS LICENÇAS

Art. 91 Será atribuida falta ao Vereador que nãocomparecer às sessões do Plenário ou às reuniðes ordinárias e

Parágrafo Único:

Art. 92 OVereador poderá licenciar-se na forma doartigo .. da Lei Organica do Municipio:

extraordinárias das Comissões Permanentes, salvo por motivo justificado.

A justificação das faltas será feita por requerimento fundamentado ao Presidente da
Câmara, que o submeterá ao plenário que decidirá por maioria simples o acatamento ou não da justificativa.

1 A apresentação do pedido de licença, que se transformará em projeto de resolução. dar-se-å em
expediente da sessão imediata entrando na Ordem do Dia, só podendo ser rejeitado pelo voto de 2/3 ( dois terços) dos
Vereadores presentes.

2 Aprovado o pedido de licença, o Presidente convocará o respectivo Suplente.

3 O Vereador investido em cargo de Secretário municipal não perdcrá o mandato observando-sc. quanto
à remuneração, o estatuído no artigo. da Lei Orgånica e, quanto à convocação do Suplente, o disposto no artigo

dareferidaLei.

Art. 93 Estando o Vereador impossibilitado fisica ou mentalmente de subscrever a comunicação de licença
para tratamento de saúde, caberá ao Presidente da Câmara declará-lo licenciado, mediante comunicação escrita do lider
da Bancada, devidamente instruida por atestado médico.

Capitulo TVv

DAS VAGAS

Art. 94 As vagas na Câmara se darão por extinção ou perda e cassação do mandato.

A extinção ou perda se dasá em relação ao VereadorS1
que infringir qualquer das proibições do artigo.da Lei Organica do Muricipio:
cujo procedimento for declarado incompativei com o decoro parlamentar e ainda por falecimento ouII.

euuncia.
que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Cânmara

salvo por licença ou missão autorizada por aquela, ou a 03 (tres) sessões extraordinárnas, čomvocadas pelo Prefeito para
apreciação de nmatérias urgentes, salvo se durante o recesso,

que se utilizar do mandato para prátlica de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;
que perder ou tiver seus direitos políticos suspensos;
quando o decretar a Justiça Eleitoral;
que sofrer condenação criminal transitaca em julgado que impliquc em restrição à liberdade de

IV.
V.

VI
VII

locomoção,
que finar residência fora do Municipio
se deixar de tomar posse, sem motivo justificado aceito pela Câmara:
se incidir nos impedimentos estabelecidos em lei para o exercício do mandato e não se

VIII

X.

XI.

2
Art. 95 A renúncia do Vereador se fará por oficio dingido à Câmara. considerando-se aberta a vaga

IX
desincompatibilizar no prazo másimo de 15 (quinze) dias;

nos demais casos previstos em lei.

A extinção do mandato se loma efetiva pela simples declaração do ato ou fato pela Presidência.
inserida em ata, após a sua ocorrência e comprovação.

ndependentemente de votação. desde que lida em sessão pública.
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Art. 96 O processo de cassação será iniciado:

por denúncia escrita da infração, feita por qualquer eleitor,
por ato da Mesa, ex officdo.

Se o denunciante for o Presidente da Camara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do

Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissdo

Se, decorridos 90 (noventa) dias da acusação, o julgamento não tiver sido concluido, o processo será

S1
processo.

Processante, podendo, todavia, praticar todos 0s atos de acusação.

arquivado.

2

Art. 97 A CAnmara, acolhida a denúncia pela maioria absoluta de seus membros, iniciară o processo.

Parágrafo Ünico: Os processos de perda de mandato decididos pela Câmara obedecerão a0s
procedimenios da legislação em vigor, além da aplicação de outras penalidades, assegurado. o conraditório.

Art. 98 Cassado o mandata do Vereador, a Mesa expedirá a respectiva Resolução.

Capítulo v
DOS LÍDERES E VICE-LÍDERES

Art. 99 Lider é o porta-voz de uma representação partidária eo intermediário autorizado entre ela e os órgãos
da Câmara.

Os Vereadores são agrupados por representações partidáriaş ou Blocos Parlamentares.

As representações partidárias deverão indicar à Mesa, na primcira sessão após a elcição desta. os

Art. 100

S1°
respcctivos Lideres e Vice-Lideres. Sempre que houver alteração nas indicações, nova comunicação deverá ser
efetuada.

Os Lideres serão substituidos, em seus impedimentos, faltas e ausências do recinto, pelos respectivos2
Vice-Lidercs.

O Lider, além de ouuras atribuições regimentais, tem as seguintes prerrogativas:Art. 101

falar pela ordem, dirigir à Mesa comunicações relativas à sua Bancada, Partido ou Bloco Parlamentar.I.
cquando, peia sua relevância e urgência interesse ao conhecimento da Câmara, ou ainda, para indicar, nos impedimentos
de membros de Comissões pertencentes às Bancadas, os respectivos substitutos:

encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do Plenário. para orientar suaII.
Bancada

A reunião dos Lideres. para tratar de assunto de interesse geral, realizar-sc-á por proposta deArt. 102
guaiquer deles ou por iniciativa do Presidente da Câmara.

Capitulo VI
DA REMUNERAÇÃO

A remuneração dos vereadores será fixada em cada legislatura, para a subseqüente, porArt. 103

resolução legislativa, aprovada por maioria simples, observado o disposto nos artigos 150, I1, 153, lI, S 2, L da
Constituição da República.

A remuneração dos vereadores serà cormposta de uma parte fixa e outra variável.

A parte variável será dividida em trinta unidades, a que os vereadores farão jus pclo número de

$1°
$ 2

sessões a que comparecerem.

Por sessão extraordinária a que comparecerem e de que participarem até o limite de vinte pormes, os3vereadores perceberão 15% (quinze por cento), da remuneração global.
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E facultado ao vereador que considerar excessiva a remuneraçaão fixada rios termos do ș 1° dela

declinar no todo ou em parte, pemitindo-se-lhe, inclusive, destinar a parte recusada a qualquer enidade que julgue4
merecedora derecebé-la

Manifestada a recusa, esta prevalecerá até o fim do mandato.

Bruno
Veras

Nascimento

Secretario

Municipalde

TÍTULO VI
DAS SESSÕES

CPF

460.203.067

Capitulo
DAS SESSÖES EM GERAL

Art 104 As sessoes da Câmara serão preparatórias, ordinárias, extraordinárias. solene e serão

As sessões Preparatorias reger-se-ão pelo disposto no art.

As sessões da Canara, com exceção das solenes, só poderão ser abertas com a presença da

Será dada ampla publicidade às sessões da Câmara, publicando-se a pautae o resumo dos

Durante as sessões, somente os Vereadores. poderão permaneccr no recinto do plenáno,

publicas, salvo deliberação em contráio do plenário, tomada pela maionia simples

da Lei Organica dosArt. 105

Cps
Art 106

maioria simples dos Vereadores.

Art. 107

trabahos.

Art. 108

sendo reservado iugar próprio à assistência.

$1 A critério do Presidente serão convocados os funcionários da Secretaria-Executiva, necessário ao
andamento dos trabalhos

A convite da Presidência, por iniciativa própria ou sujestão de qualquer Vereador. poderão assistir aos
trabaihos no recinto do plenário Autoridades Públicas Federais, Estaduais e Muricipais, personalidades homenageadas,

2°
redenciados da imprensa e do rádio, que terão lugar reservado para esse fim.

3saudaão que lhes for feita pelo Legislativo.
Os visitantes recebidos no plenário, ea dias de sessão, poderão usar da palavra para agradecer a

Seção 1
Das Seçoes Ordinárias

Subseçdo I
Disposiçöes Gerais

As sessões ordinárias começarão às 08:30 horas terāó diuração máxima de 03 (uès) horas, nosArt.109
dias úieis quando necessárió ultrapassar.

As sessões ordinárias da Câmara consiarão deArt. 110

Pequeno expediente, com duração de 30 minuis, sendo 05 minutos para cada Vereador,
Ordenn do dia, com duração de 60 minutos.
Grande expediente, com duração de 69 minutos, sendo 06minulos para cada Vereador,
Explicação pessoal, 30 minutos.

II.

IV
A hora do inicio dps trabalhos verificada pelo 1 Secretárno ou seu substituto a presença dosArt. 111

Veieadores, pelo respectivo livro e havendo número iegal, o Presidente declarará aberta a sessāo. prolerindo as

scguintes palavras:

"HAVENDO NÚMERO LEGAL E SOB A PROTEÇĀO DE DEUS INICIAMOS NOSSOS TRABALHOS".
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Subseção lDO PEQUENO EXPEDIENTE

O Pequeno Expediente será reservado:Art. 112

leitura e aprovação da ata;
leitura do expediente,
pronunciamento dos Vereadores inscritos em livro próprio, dlurante a sessão. para versarem soore

a)
b)
c)

R5sunto de ivre escolha, ndo podendo cada orador exceder o prazo de 05 (cifñco) minulos, proibidos os apartcs

Art. 113 Abertos os trabalhos, o 1° Secretário fará a leitura da ata da sessão anterior. Finda a leitura da

mesma, o Presidente submeté-la imediatamente, à discussão do Plenário declarando-a aprovada. se sobre ela não houver

No caso de reclamação o 1° Secretário prestará os esclarecimentos que julgar conveniente. A mesa

Sobre a ata o Vereador só poderá falar para retificá-la, somente uma vez. nunca por mais de 02 (dois)

A ata aprovada será encaminhada à sessão de anais e extraída cópia para arquivo na Secretaria

nenhuma reclamação.

julgará da procedència a retificação, cujo o resultado será consignado na ata seguinte.

S 2
minutos

S3
Executiva.

Terminada a leitura da ata e do expediente será dada a palavrä aos Veradores. nos temos daArt. 114
letra C. do art. 103.

$1

2
3

O Vereador que, inscrito para falar, não se achar presente à hora que lhe for dada a palavra, perderá a

O Vereador só poderá falar uma vez durante o Pequeno Expediente,

O prazo reservado ao Pequeno Expedienle é improrrogável.

vez.

SubsegãolllDa Ordem do Dia

Esgotado o tempo reservado ao Pequeno Expediente, passar-se-å à ordem dodiaArt. 115

Efetuada a chamada regimental, a sessão somente prosseguirá se estiver presente aParágrafo Primeiro:
maioria absoluta dos Vereadores.

Não se verificando o "quonum" regimental, o Presidente declarará encerradá aParágrafo Segundo:
sessão. Esse procedimento será adotado em qualquer fase da Ordera do Dia.

Nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão sem que tenha sido incluída naArt. 116
Ordem do dia, com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horasdo início das sessões.

-A Ordem do Dia será organizada pela Mesa e constará de:Art. 117

1 discussão, votação de requerimentos, indicações, pareceres e projetos;
2 discussão de projetos e respectivas votações;
leitura e aprovação da redação final.

I.

A Ordem estabelecida no artigo anterior poderá ser alterada ou interrompida:Art. 118

para posse de Vereador,
assunto urgente,
adiamento dos trabalhos.
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Cinco minutos antes de encerrar-se a Ordem do Dia, é facultado a qualquer Vereador ou ao

Presidente solicitar a prorrogação dos trabalhos, por tempo determinado para ser ultimada a discussão do assunto de que
Art 119

se estiver tratando, sendo a solicitação submetida à deliberação do Pleuário.

Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada questão de ordem auinente àParágrafo Primeiro:
matérna que esteja sendo apreciada na ocasião

Subseçao IV
Do Grande Expediente

Finda a Ordem do Dia, seguir-se-á do Grande Expediente.Art. 120

o Grande Expediente se destina aos oradores inscritos em livro especial, comParágrafo Primeiro:
antecedéncia de até 30 (trinta) minutos antes da sessão, para versarem sobre assunto desua livre escolha, com duração

Pardgrafo Segundo: O Orador que não estiver presente, quando chamado a ocupar a tribuna perderá a

No Grande Expediente não será admitido requerimento da verificação de presença

de 10 (dez) minutos para cada orador.

vez.

Parágrafo Terceiro:
nem questão de ordem.

O prazo reservado ao Grande Expediente não poderá ser prorrogado.Purágrafo Quarto:

Explicação Pessoal é destinada à manifestação de Vereadores sobre atitudes pessoais,

Parágrafo Primeiro: A inscrição para falar em Explicação Pessoal será solicitada durante a sessão e

Não havendo mais oradores para falar em Explicação Pessoal. o Presidente declarará

Art. 121
assumidas durante a sessão ou no exercicio do mandato.

anotada, cronologicamente, pelo 1° Secretáric, que encaminhará ao Presidente.

Parigrafo Segundo:
encerrada a sessão, ainda que antes do prazo regimental de encerramento. A sessão não poderá ser prorrogada para o

uso da paiavra em Explicação Pessoal.

Seção lI
Das Sessoes Extraordinórias na Sessão Legislativa Ordinária

As sessões extraordinárias será convocada pelo Presidente, por deliberação da Câmara aArt. 122
requerunento de qualquer Vereador, aprovado por maionia simples, e pelo Prefeito Municipal. para apreciar matéria de

interesse público relevante e urgente a deliberar.

Parágrafo Primeiro: As sessões extraordinárias poderão realizar-se em qualquer hora e dia, diumas ou

noturnas, inclusive nos domingos e feriados

Parágrafo Segundo: As sussões poderão ser convocadas em sessão ou fora dela.

Quando feita fora da sessão, a comunicação será levada ao conhecimento dos

Sempre que possivel, a corvocação far-se-á em sessão.

Pardgrafo Terceiro:
Vercadores pelo Presidente, através de iníomação pessoal ou escrita, com antecedência minima de 24 (vinte e quatro)
noras.

Pardgrafo Quarto:

A sessão extraordinária terá todo o seu tempo destinacdo à Ordem do Dia.Art. 123

Seção IlI
Das Sessões Solenes
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Art. 124 As sessões solenes serdo convocadas pelo Presidente ou por deliberação da Cámara, para o

fim especifico que lhes for deteminado, podendo ser para posse e instalação de Legislatura, bem como para solenidades
civicas e oficiais.

Parágrafo Único: Essas sesoes poderāo ser realizadas fora do recinto da Cámarae nelas não poderão
ser tratados assuntos estranhos a convocação.

SEÇÃO IV
DAS SESSØES SECRETAS

Art. 125
ocorrer motivo relevante.

A Camara realizará sessðes secretas, por deliberação tomada pela maioria simples, quando

Deliberada a sessão secreta, ainda que para realizá-la deva-se interromper a sessão
pubirca. o Presidente determinará aos assistentes retirada do recinto e suas dependências, assim como aos funcionários
ca Câmara e representantes da imprensa; deterinará também, que interrompam a gravação dos trabalhos, quando

Pardgrafo Primeiro:

houver.
Iniciada a Sessão secreta, a Câmara deliberará preliminarmente, se o objeto deve

A Ata será lavrada pelo 1° Secretário e lida e aprovada na mesma sessão, será

As Atas lacradas só poderāo ser reabertas para exame ém sessão secreta, sob pena de

Será permitido ao Vereador que houver participado dos debates reduzir seu discurso

Pardgrafo Segundo:
contiauar a ser tratado secretamente, caso contrário a sessão toma-se pública.

Parágrafo Terceiro:
lacrada c arquivada, com rótulo datado e rubricado pela Mesa.

Pardgrafo Quarto:
responsabilidade civil e criminal.

Paragrafo Quinto:
e escrito, para ser arquivado com a ata e os documentos referentes à sessão.

A Camara pođerá deliberar qualquer proposição, em sessão secrela.Art. 126

Capitulo
DAS ATAS

De cada sessão da Câmara lavrar-se-á ata dos trabalhos, ćontendo, sucintamente, os assuntosArt. 127

raizcos. a fini de ser submetida ao Plenário.

As proposições e documentos apresentados em sessão somente serão indicados com a declaração do1°
oojeto a que se referem, salvo requerimento de transcrição integral, aprovado pela Câmara

A transcrição de declaração de voto, feita por escrito tem ternios concisos e regimentais, deve ser2°
requerida ao Presidente e deferida de oficio.

A ata da sessão anterior ficará à disposição dos Vereadores, para verificação; 48 (quarentaeArt. 128

oiio) horas antes da sessão.

$1
2

caso contrári

Ao iniciar-se a sessão, o Presidente colocará a Ata em discussão e, não sendo retificada ou
impugnada, considerar-se-á aprovada independentemente de voiação.

Cada Vereador poderá falar uma vez sobre a Ata para pedir a sua retificação ou impugnação.
Se o pedido de retificação não for contestado, a Ata será considerada aprovada, com a retificação. Em

$ 4Levantada a impugnação sobre a Ala, o Plenário deliberará a respeito. Accita a impugnação, será

5 Aprovada a Ata, será ela assinada pelo Presidente, Secretário e portodos os Vereadores que a

o Plenário deliberará a respeito.

iavrada nova ata.

aprovaram.

A ata da úlima sessão de cada legislatura será redigida e 'submetida à aprovação, comArt. 129

quaiquer núnmero de Vereadores, antes de se levantar duta sessão.
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TÍTULO VuI
DAS DISPOsıçÕES E SUA TRAMITAÇÃO

Capitulo 1

DISPOSIÇOES PRELIMINARES

Art. 130 Proposição é toda matéria sujeita a deliberação ou encaminhamento pelo Plenário e poderá
consistir em

indicações,
requerimentos;
moções;
projetos de emendas à Lei Orgânica,
projetos de lei;
projetos de decretos legislativo,
projetos de resolução;
substitutos e emendas,

velo
recurso.

II.

IV.
V.
VI
VII.
VIll.
LX

X

Pardgrafo Único: As proposições deverão ser redigidas em temos claros e sintéticos e, quando
sujeilas à leitura, excelo as emendas, deverão conter emenda de seu objetivo.

Proposicbessubscritas pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação ndo poderão deivar

Considera-se autor da proposição. seu primeiro signatário, gue deverá fundamentá-la por

Quando, por extravio au retenção indevida, não for possiyel o andamento de qualquer

Art. 131
de ser recebidas sob o argumento de ilegalidade ou inconstitucionalidade.

Ant. 132
escrito.

Art. 133
proposição, a Presidência deler minará a sua reconstituição.

Art. 134 A Presidência deixarå de receber qualquer proposição, a Presidencia deixará de receber
qualquer proposição:

que versar sobre assunto alheio à competência da Câmara;
que delegar a outro Orgão atribuições privativas do Legislativo;
que seja inconstitucional, ilegal ou anti-regimental,
quando, em se tratando de substituto ou emenda, não guardem relação direta com a proposição a que

II.

IV
sereferen

quando contiver o mesmo teor de outra já apresentada na mesma sessão legislativa e as quc
isponham no mesmo sentido de lei existente, sem alterá-la, verificada pela Secretaria, salvo recurso aoPlenário.

As proposições serão submetidas aos seguintes regimes de tramitação:Art. 135

i. urgência especial
urgência;
prioridade;
ordinário

especial
IV.
V.

A Bgenpciané a dispensa de exigências regimentais, salvo a de aserlegae de
parccer para que deteminado projeto seja imediatamente &onsdereer

A concessão de urgencia especial dependerá de apresentação de requerimento escrito. que sera
suometido à apreciação do Plenário se for apresentado com a necessária justificativa e nos seguintes casos:

pela Mesa, em proposição de sua autoria,
por 2/3 (dois terços), no mínimo, dos Vereadores presentes.
pelo Prefeito Municipal;

I.
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evidencie necessidade premente e atual de tal sorte que, não sendo tratada desde logo, resulte em grave prejuizo,

perdendo a sua oportunidade ou aplicação.
2 Somente será considerado sob regime de urgência especial a matéria que, examinada objetivamente,

Tramitarão em regime de urgéncia as proposições sobre:

Arnt. 137

matéria emanada do Executivo, quando solicitado na forma da lei;

matéria apresentada por 1/3 (um terço) dos Vercadores.. Tramitarão em regime de prioridade as proposições sobre orçamento anual, plano plurianual

Arnt. 138

de investimentos e lei de diretrizes orçamentárias.

Em regime'especial tramitarão as proposições quer versem sobre:

Art. 139

licença do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores,

constituição de Comissão especial ou Comissão de Inquérito;

contas do Prefeito ou da Mesa da Câmara,

vetos, parciais ou totais,
destituição de membro da Mesa,;

projetos de resolução ou de decreto legislativo, quando a iniciativa for de competëncia da Mesa ou de

1.

Iv.
V.

VI
Comissöes.

A tramitação ordinária aplica-se ås proposições que não se enquadrem nas descrições tratadas

Art 140

nos artigos contidos neste Capitulo.

sposto no artigo (citar o artigo que contém as vedações de apresentação em plenário) deste Regimento Interno, serão

anexadas à mais antiga, desde que possivel a análise conjunta.

As proposições idênticas ou versando sobre matérias corręlatas, quando não incidam no

Art. 141

A anexação far-se-á por deliberação do Presidente da Câmara ou a requerimento da

Parágrafo Ünico:

Comissão ou do autor de qualquer das proposições apresentadas.

CapituloilDAS INDICAÇÓES

Indicação é a proposição em que o Vereador sugere aos Poderes competentes medida de

Não é permitido dar forma de indicação a assuntos reservados pelo Regimento Intemo para constituir

As indicações serão lidas no Expedientee encaminhadas aquemde direito, independentemente de

Art. 142

interesse público.

Sorma de requerimento.

S2
deliberação do Plenário.

Capitulo Iu
DOS REQUERIMENTOS

Requerimento é a proposição verbal ou escrita feita ao Presidente da Câmara ou por seu

Art. 143

intermcdiário sobre matéria de competência desta.

Qquanto à competéncia para decidi-los, os requerimentos scrão de duas espécies:
Parigrafo Unico:

sujeitos a despacho de plano pelo Presicente;

sujeitos à deliberação do Plenário.
1.

São da alçada do Presidente da Câmara, e verbais, os requerimentos que solicitem:
Art. 144

permissão para falar sentado;

leitura de qualquer matéria para conhecimento do Plenário;
II.
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observancia das disposiçðes regimeutais,
retirada pelo autor de proposições anda não submetidas à apreciação do Plenário:
verificação de presença ou de votação,
informações sobre os trabalhos e a pauta da sessão,

declaração de voto,,encaminhamento de votação.

IV
V.
VI
Vll.
VII

São da alçada do Presidente, e escritos, os requerimentos que solicitem:Art. 145

renuncia de cargo na Câmara,
audiência de Comissäo, quando solicitado por outra,
juntada ou desentranhamento de documentos,
constituição de Comissão Extema;

1.

II.

licença deVercadorV.

Parágrafo Unico: Os requerimentos aos quais aludem os incisos Ie ll deste artigo são de simples

anuencia pelo Presidente.

Art. 146 São de alçada do Plenário, verbais e votados, sem discussão ou encaminhamento de votação,

05 requerimentos que solicitem:

prorrogação da sessão;

votação por determinado processo ou método,

votós de pesar por falecimento;
dispensa de leilura de proposições.

I..
IV.

São de alçada do Plenário, escritos, discutidos e votados, os requerimentos que solicitem:Art. 147

votos de louvor, congratulações, solidariedade e prolesto;
inserção de documentos em atas
licença para o Prefeito afastar-se do cargo,

retificação de ata,
comunicação com autoridades federais e estaduais;

adiamento de discussão e votação de proposituras,
convocação de Secretários Municipais,
encerramento da sessão cu suspensão de sua realização, sempre por motivo justificado;
informações sobre atos da Mesa ou da Câmara;

informações ao Prefeito ou por seu intermédio.

1.

V.

VI.
VIl
VIII

IX
X.

Os requerimentos de adianiento da discussão e votação de matérias constantes na pauta serão"

Os pedidos de informações somente poderão se referir a atos do Legislativo, do Executivo, de

1

formulados por prazo certo e senıpre por dias corridos.

entidades paraestatais e de concessionários do serviço público municipal.

qualquer autonidade consuliada.

2
3Não cabem em requerimentos de informações quesitos que importem em sugestão ou criticas a

Não se adnitirão emendas a moçöes, facultando-se apenas a apresentação de substitutos.

Cada Vereador disporá de 05 (cinco) miutos para discussão das moções, não se admitindo

Art. 148

Art. 149

encaminhamento de votação nem declaração de voto.

Capitulo IV
DOS PROJETOS

Seção IDisposigoes preliminares

A Camara exerce sua função legislativa por meio de:Art. 150
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projetos de emenda à Lei Organica;
projetos de lei;
projetos de decreto legislativo;
projetos de resolução

I1.

IlIV
Oprojeto de emenda à Lei Orgânica é a proposição que objetiva alerá-la, modificando,Art. 151

incluindo ou suprimindo os seus dispositivos, competindo à Mesa da Câmara a sua promulyação.

1 Será necessårio a subscrição de, no minimo, 1/3 (um terço) dos membros da Câmara, quando se tratar

Tratando-se de iniciativa de cidadãos, deverá ser obedecida a uramitação especial prevista neste

Caso seja a iniciativa do Prefeito, a tramitação a ser obedecida éa normal.

de iniciauva de Vereador. da Mesa da Cânmara ou de Comissão.

2
Regimento Intemo.

3
Projeto de lei é a proposição que tem por fim regular toda matéria legislativa de competènciaArt. 152

da Cámara e sujeita à sanção do Prefeito.

A iniciativa dos projetos de lei cabe:

à Mesa da Câmara
ao Prefeito,
ao Vereador,
às Comissões Permanentes;
aos cidadãos.

IVV
2 A iniciativa popular dar-se-á através de projeto de lei de interesse especifico do Município, da cidade

Ou de bairo, através de manifestação de, no minimo, 5% (cinco por cento) do eleitorado.

Será privaiva do Prefeito a iniciativa dos projetos de lei nmencionados nos incisos. doArt. 153

artigo... da LeiOrgânicado Municipio.

Parágrafo Único: Ressalvado o disposto na Constituição Federal, a0s projetos de iniciativa do Prefeito
não serão admitidas emendas que aumentema despesa prevista nem as quealterem a criação de cargos.

Eda competência exclusiva da Mesa da Câmara a iniciativa dos projetos de lei que:Art. 154

1.

iI.

Parágrafo Ünico:

autorizam a abertura de créditos suplementares ou especiais, através da anulação parcial ou total de
dotação da Câmara,

criem, alterem ou extingam cargos ou serviços da Câmara.

Nos projetos de lei de iniciativa exclusiva da Mesa da Cãmara não serão admitidas
emendas que aunentem a despesa prevista.

Art. 155 Projeto de decreto legislativo é a proposição destinada a regular matéria que exceda os

iimites da economia interna da Câmara, mas não sujeita à sanção do Prefeito, sendo promulgada pelo Presidente.

Parágrafo Unico: Constitui matéria de projeto de decreto legislativo, além de outras:

fixação da remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito,
concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem;

1.

I.
Art. 156

Parágrafo Unico:

1.

Projeto de resolução é a proposição destinada a regular matéria politico-administrativa.

Constitui matéria de projeto de resolução:

assuntos de economia interma da Câmara;
perda de mandato de Vereador,
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destituiçlo da Mesa ou de qualquer de seus membros,
ixação da remuneração dos Vereadores;
Regimenio Intemo,
normas a due se refere o artigo 17, inciso IV, alineas "a",

IV
VI

Art. 157

"*, deste Regimento Inteno,

São requisitos dos projetos:

ementa de seu objetivo,

conter, tão-somente, a enunciação da vontade legislativa,
divisão em artigos numerados, claros e concisos
menção da revogação das disposições em contrário, quando for o caso,
assinatura do autor,.
justificação, com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que fundamentam a adoção da

I1.

IV
VI.

medida proposta.

Sepdo IlDa tramitaçdo

Todos os projetos e respectivos pareceres, dentro do possivel, serão reproduzidos avulsos eArt. 158

entregues aos Vereadores no inlcio da sessão em cuja Ordem do Dia tenham sido incluidos.

Pardgrafo Ünico: Poderão ser adotados outros modos de divulgaçăão dos projetos e-pareceres, desce
que aptos a levar ao conhecimento dos Vereadores o conteúdo daqueles.

Art. 159 Os projetos serão discutidos em bloco, juntamente com os substitutivos e emendas
eventualmente apresentadas.

Os projetos rejeitados em qualquer fase da discussäo serão arquivados.Art. 160

OPrefeito poderá solicitar que os projetos de sua iniciativa tramitem em regime de urgência .Art. 161
hupotese em que a Câmara deverá apreciar dita proposição dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados de seu

recebimento na Secretaria Administrativa.

1fase de seu andamento.
A fixação de prazo deverá ser expressa e poderá ser feita depois da remessa do projeto, em qualquer

O prazo aqui referido aplica-se também aos projetos de lei para os quais se exija aprovação por

Se a Câmara não deliberar sobre o projeto aqui tratado no prazo previsto, será ele incluído na Ordem

Aprovaco ou rejeitado o projeto de autoria do executivo, no regime de urgência, o Presidente ca

$2
S 3

4

maicria qualificada, e não corre durante o recesso legislativo.

do Dia, sobrestando-sea deliberação, quanto aos demais assuntos. até que se ultime sua votação.

Câmara, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, fará a devida comunicação ao Prefeito.

Respeitada a sua competëncia, quanto à iniciativa, a Câmara deverá apreciar:Art. 162

em 90 (noventa) dias, a contar da data em que o projeto de lei é protocolizado na Secretaria1.
Adiministrativa,

em 45 Tquarenta e cinco) dias, a contar da data de sua apresentação, os projetos de lei considerados

urgcnies e assinados por 1/3 (um terço) dos membros da Câmara.

O projeto de lei que receber parecer contrário, quanto ao mérito, de todas as Comissões a queArt. 163
for sistribuído, será considerado como ejeitado.

A matéria constante de projeto de lei, rejeitado ou não sancionado, somente poderá constituir
objelo de novo projeto, na mesma, sessão legislativa, mediante prcposta da maioria absoluta dos membros da Cāmara,

Art. 164

inclusive as de iniciativa do Prefeito.

Os projetos de lei com prazo de aprovação deverāo constar obrigatoriamente da Ordem do

Dia, independentemente de parecer das Comissões, para discussão e votação pelo menos nas 03 (lres) ültimas sessões
Art. 165

antes do témino do prazo.
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Seçdo IIlDa prtmetra discussao

Instruido o projeto com os pareceres de todas as Comisdes a que for despochado, será ele

Para discutir o projeto em fase de primeira discussdo será observado o prazo previsto no

Encerada a discussão, passar-se-d á votação, que se fard em bloco.

Se houver substitutivos, estes serão votados com antecedkncia sobre o projeto original.

Art. 166
consider ado em condiçðes de pauta

Art. 167
Titudo dos Debates e das Deliberaçðes.

Art. 168

Art. 169

Pardgrafo Ünico: Na hipóiese de rejeição do(s) substitutivo(s), passar-se-å à votação do projeto

Aprovado o projeto original ou o substitutivo, passar-se-á, se o caso, à apreciação das

As emendas serão lidas e votadas, uma a uma, e respeitada a preferència para as emendas de autoria

A requerimento de qualquer Vereador ou mediante proposta do Presidente, com aprovação do

Aprovado o projeto inicial ou o substitutivo com emendas, será o processo despachado à

original.

Art. 170

emendas

S1
de Comissäo, na ordem direta de sua apresentação.

Não se admite pedido de preferëncia para votação das emendas.

3Plenáio, as enmendas poderão ser votadas em bloco ou em grup0s devidamente especilicados.

Art. 171
Comissão de mérito para redigir conforme o vencido.

Seção IV
Da segunda discussão

O tempo para discutir o projeto em fase de segunda discussão será o previsto no CapituloArt. 172
proprio.

Encerrada a discussão. passar-se-á à votação que se fará em bloco.Art. 173

Os substitutivos serão votados nos termos do disposto no Capitulo VI deste Titulo.Parágrafo Único:

Se o projeto ou o substitutivo for aprovado sem emendas, seră desde logo enviado à sançãoArt. 174
do Prefeito ou à promulgação do Presidente.

Seção V
Da redação final

Concluida a votação, caso haja dúvidas sobre a matéria que tenha sido objeto de substitutivoArt. 175
ou de emendas aprovadas, será, pelo Presidente, encaminhada à Comissão de Justiça, Legislação e Redação para reduzi-
la à devida fornma.

Em redação final somente a Comissão de Justiça, Legislação e Redação poderá apresentar emendasS1
que tenham o objetivo de evitar incorreções de linguagem . incoerència notória, contradição evidente ou absurdo

nanifesto. preservando a inexistência de qualquer dúvida quanto à vontade legislativa.

sessão subsequcnte à sua aprovação.

nova redação, com a suspensão dos trabalhos até a sua reformulação e votação.

(dois terços) dos membros da Cåmara.

scrá ela admitida.

2
3

4
5

Aproposição em redação final constará, obrigatoriamente e em caráter prioritário, na Ordem do dia da

As emendas corretivas serão apreciadas pelo Plenário. Se rejeitadas, a matéria voltarà à Comissão para

A nova redação apresentará será considerada aprovada caso contra ela não se registre o voto de 2/3

Verificando-se que a remessa à redação final implicará aprovação tácita do seu texto primitivo, não
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Capitulo Vv

DOS SUBSTITUTIVOS E DAS EMENDAS

Substitutivo a proposição apresentada por Vereador, por Comisslo Permanente ou peleArt. 176

jå existente sobre o mesmo assuntoMesa. para substituir

1E vedada apresentação de substitutivo parcial ou mais de um substitutivo, pelo mesmo Vereador ou
Comissão. sobre a mesma matéria

Nao serão admitidos substitutivos na segunda discussdo.2

Emenda éa proposição apresentacda, como acessória de outra, por Vereador, por ComissãoArt. 177
Permanente ou pela Mesa, e visa a alterar parte do projeto a que se refere.

$1As emendas podem ser supressivas, aditivas, modificativase gramaticais
O Prefeito poderá propor alteração aos projetos de sua iniciativa ainda não apreciados em primeira

Não serão aceitos, por impertinentes, substitutivos ou emendas que não tenham relação direta

O recebimento impertinente de substitutivo ou emenda não implica necessariamente

discussão

Art. 178
ou imeciata com a matéria contida na proposição a que se refiram.

Parágrafo Ünico:
na obrigatoniedade de sua votação, podendo o Presidente considerá-los prejudicados antes de submeté-Ios a votos

Capitulo VI
DOS RECURSOS

Os recursos contra atos do Presidente da Câmara serão interpostos dentro do prazo de 10Art. 179
idez) dias contados da data da ocorrência ou ciência do interessado, por simples petição a ele dirigida.

De posse da petição, o Presidente a encaminhará à Comissão de Justiça, Legislação e Redação. para

1parecer, incluindo-a prioritariamente na pauta da sessão subsequente.
aprovado o recurso, o Presidente deverá observar a decisão do Plenário.
Rejeitado o recurso, a decisão do Presidente será mantida.

Capitulo VII
DA RETIRADA E ARQUIVAMENTO DE PROPOSIÇÔES

o autor poderá solicitar, em qualquer fase da elaboração legislativa, a reirada da suaArt. 180
proposição.

Ressalvados os casos de iniciativa do Prefeito, serão arquivadas no início das legislaturas asArt. 181
PrOposições apresentadas na anterior.

TÍTULO IX
DOS DEBATES E DAS DELIBERAÇÕES

CapituloIDA DISCUSSÃO

Seção IDisposições preliminares

Discussão é a fase dos trabalhcs destinada aos debates em PlenárArt. 182

A discussão se fará sobre o conjunto da proposição, substitutivo, emendas eParágrafo Unico:
pareceres
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os debates deverão se realizar com dignidade e ordem, cumprindo aos Vereadores atender as
que disciplinam o uso da

Art. 183
determinações contidas neste Regimento Intemo, notadamenteas dos artigos

palavra

oVereador com a palavra nâo poderá:Pardgrafo Ünico:

desviar-se da matéria em debate,
falar sobre matéria vencida;
usar de linguagem imprópria;
ultrapassar os prazos regimentais,
deixar de atender às advertèncias do Presidente

I.II.

VV

E obrigatóia'a inscrição prévia, em livro próprio, para falar no Expedientee na Ordem doArt. 184

Dia

Respeitada sempre a altemåncia, a palavra será dada, ëntre os inscritos, na seguintePardgrafo Ünico:
ordem

ao autor da proposição,
aos relatores, respeitada a ordem de promunciamento das respectivas Comissöes,
ao autor de voto vencido, originariamente designado relator, respeitada a ordem estabelecida no incisoIlI

IV
Art. 185

anterior
ao primeiro signatário de substitutivo, respeitada a ordem inversa da sua apreciação.

OPresidente dos trabalhos não interromperá o orador que estiver discutindo qualquer
matéria, sałvo:

para dar conhecimento ao Plenário de requerimento escrito de prorrogação da sessão e para colocá-laI.
a volos

para fazer comunicação importante, urgente e imediável à Câmara;
para recepcionar autoridade ou personalidade de excepcional relevo

1.

para suspender ou encerar a sessão, em caso de tumulto grave no Plenário ou em outra dependênciaIV.
da Camaa

O orador interrompido para votação de requerimento de prorrogação da sessão,

mesmo que ausente à votação do requerimento, não perderá sua vez de falar, desde que presente quando chamado a
Parágrafo Ünico:

Centinuar seu discurso.

Seção iIDos apartes

Aparte é a interrupção consentida, breve e oportuna do orador, para indagaçãoArt. 186

esciarecimento ou contestação, sobre a matéria em debate, não podendo ser superior a 01 (um) minuto e formulado

expressamente em temos corteses.

Não serão permitidos:Art. 187

à palavra do Presidente, quando na direção dos trabalhos,
paralelos ou cruzados;,
quando o orador esteja encaminhado

a
votação, declarando voto, falando sobre a ata, ou em

I.

explicação pessoal pela ordem,
na Ordem do DiaIV.

Quando o orador negar apartes, não Ihe será permitido dirigir-se, diretamente, aosParágrafo Unico:
Vereadores.

Criado com Scanner Pro



33

Os debates deverão se realizar com digridade e ordem, cumprindo aos Vereadores atender aArt. 183

determinaçdes contidas neste Regimento Intemo, notadamente as dos artigos.
palavra

que disciplinam o uso da

o Vereador com a paiavra náo poderá:Pardgrafo UÜnico:

desviar-se da matéria em debate;
falar sobre matéria vencida;
usar de linguagem imprópria,
ultrapassar os prazos regimentais
deixar de atender às acvertências do Presidente.

II.

V

Art. 184 E obrigatória a inscrição prévia, em livro próprio, para falar no Expedienle e na Ordem do

Dia

Parágrafo Ünico: Respeitada sempre a altemáncia, a palavra será dada, ëntre os inscritos, na seguinte

ordem

ao autor da proposição;
aos relatores, respeitada a ordem de pronunciamento das respectivas Comissöes,
ao autor de voto vencido, originariamente designado relator, respeitada a ordem estabelecida no incisoIlanterior,

Iv ao primeiro signatário de substitutivo, respeitada a ordem inversa da sua apreciação.

O Presidente dos trabalhos não interomperá o oador que estiver discutindo qualquerArt. 185

matéria, salvo:

para dar conhecimento ao Plenáio de requenimento escrito de prorrogação da sessão e para colocá-laI.
a votos

para fazer comunicaçāão importante, urgente e imediável à Câmara,
para recepcionar autoridade ou personalidade de excepcional relevo,

IV
da Camara.

para suspender ou encerar a sessão, em caso de tumulto grave no Plenário ou em outra dependència

Oorador interrompido para votação de requerimento de prorrogação da sessão,
mesmo que ausente à votação do requerimento, não perderá sua vez de falar, desde que presente quando chamado a

Parágrafo Unico:

Cntinuar seu discurs0.

Seção II
Dos apartes

Aparte é a intermupção consentida, breve e oportuna do orador, para indagação,Art. 186

esclarecimento ou contestação, sobre a matéria em debate, não podendo ser superior a 0l (um) minuto e formulado
expressamente em termos corteses.

Não serão permitidos:Art. 187

à palavra do Presidente, quando na direção dos trabalhos;
paralelos ou cruzados;
quando o orador esteja encaminhado a votação, declarando voto, falando sobre a ata ou em

I.
11

explicação pessoal pela ordem
IV. na OrdemdoDia

Pardgrafo Unico: Quando o orador negar apartes, não lhe será permitido dirigir-se, diretamenle, aos

Vereadores

Criado com Scanner Pro



34

Seção IllDos prazos

O tempo de que dispöe o Vereador, sempre que ocupar a uribuna, será conurolado pelo

Quando o orador for interrompido em seu discurso, por qualquer motivo, exceto por

Salvo disposição expressa em contrário, o tempo de que dispße o Vereador para falar é assim

Art. 188

etário. para conhecimento do Presidente, e começará a fluir do instant em que Ihe for concedida a palavra.

Parágrafo Unico:
are concedido, o prazo de interrupção não será computado no tempo que Ihe cabe.

Art. 189

fixado

10 (dez) minutos aos oradores após a Ordem do Dia, no grande expediernte
05 (cinco) minutos, a cada Vereador, para discussäio de matéria constante da Ordem do Dia,
05 (cinco) minutos para o autor do recurso;
05 (cinco) minutos para o uso da palavra no pequeno expediente Expediente,
02 (dois) minutos para uso direto de defesa quando citado nominalmente;
01 (um) minuto para encaminhamento da votação;
01 (um) minuto para justificar voto;
01 (um) minuto para levantar Questão de Ordem;
01 (um) minuto para contra-argumentar Questão de Ordem,
01 (um) minuto para o autor justificar pedido de retificação de ata.

V.
V.
VI.
VII
VIL.

Seção IV
Do adianmento

O adiamento de discussão de qualquer propositura estará sujeito à aprovação do Plenário eArt 190

somente poderá ser proposta na fase destinada à Ordem do Dia, antes, durante e logoa após a sua discussão.

O Adiamento dever ser proposto para tempo determinado, não podendo ser aceito se a dilaçãoS1°
Droposta coincidir ou exceder o prazo atual de deliberação da proposição.

Apresentados dois ou mais pedidos de adiamento, será votada, preferentemente, o que fixar prazo2°
nenor.

Seção V
Do encexranento

O encerramento da discussão dar-se-á:Art. 191

pela inexistência de inscrição,
pela desistência da palavra;
pela ausência do insctito;
a requeritmento subscrito, no minimo, por 1/3 (um terço) dos Vereadores, mediante deliberação do

.
II.
IIL
IV.

Plenário;

V. por disposição legal.

A discussão de qualquer matéria não será enceada, quando houver requerimento deArt. 192

aamento pendente de votação por falta de quorum.

Capítulo
DA VOTAÇÃO

Seção I
Disposiçiespreliminares

Art. 193 Votação é o ato complementar da discussão, através da qual o Plenário manifesta sua vontade
eliberativa.
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A matéria será considerada em votação a partir do momento em que o Presidente declarar encemada a

Quando, no curso de uma votação, se esgotar o tempo destinado à esslo, esta será dada por

A votação, tanto no primeiro como no segundo turno, quando for o caso, seri leita englobadamenie

o Vereador presente na sessão ndo poderd se escusar de votar, devendo se absier, porém,

9 Vereador que se considerar impedido fará a devida comunicação ao Presidente,

Nas deliberações serão observadas, no que cabiveis, as disposiçbes constantes do Titulo IV

O Presidente da Câmara terá voto na eleição da Mesa, nas votaçðes secretas. quando a

As normas constantes deste artigo serão aplicadas ao Vereador que substituir o

sua discussdo.

deliberação
prorogada até que se conclua, por inteiro, a votaçlo da matéris, resalvads a hipotese de falta de número para

3
salvo quanto às emendas que deverio ser votadas uma a uma

quando tiver interesse pessoal na deliberação, sob pena de mulidade desta, se o sen voto for decisivo.

computando-se sua presença, todavia, para efeito de quorum.

desic Regimento intemo.

Art. 194

Pardgrafo Ünico:

Art. 195

Art. 196

maténa exigir quorum superior à maioria simples e quando ocorrer empate

Parágrafo Único:
Presidente na direção dos trabalhos.

Seção II
Do Encaminhamento da votação

Art. 197 A partir do instante em que o Presidente declarar a matéria já debatida e com discussão

No encaminhamento da votação será assegurado a cada Bancada, pelo seus Lideres,

Ainda que haja, no process0, substitut'vos ou emendas, far-se- apenas um encaminhamenio

encerrada. poderá ser solicitaca a palavra para encaminhamento da votação, ressalvados osimpedimentos regimentais.

o direito de orientar seus pares quanto ao mérito da matéria a ser votada, sendo vedados apartes.

de votação, que versará sobre suas peças em conjunto.

Parágrafo Único:

Art. 198

Seção IIl
Dos processos de votação

São 03 (três) os processos de votação:Art. 199

I.
II.
III.

simbólicos;
nominal;
secreto.

Oprocesso simbólico de votação consiste na simples contagem de votos favoráveis eArt. 200
conirarios, apurados peia forma estabelecigda na parágrafo único.

Parágrafo Único Quando o Presidente submeter qualquer matéria em votação pelo processo
simbólico, convidará os Vereadores que estiverem de acordo a permanecerem semados e os que forem contrários ase,
ievantarem, procedendo, em seguida, à necessária proclamação do resultado.

Art. 201 O processo nominal de votação consiste na contagem dos votos favoráveis e contrários, com
a consignação expressa do nome e do voto de cada Vereador.

Parágrafo Ünico: Independentemenie de deliberação plenária far-se-á obrigatoriamente a votação
Ao submeter qualquer matéria

à votação nominal, o Presidente convidará os Vereadores a responderenı "sinm" ou "não", conforme sejam favoráveis ou
nominal para as matérias que exijam aprovação por maioria qualificada. Art.

contrarios.

O Secretário, ao proceder à chamada, anotará as respectivas respostas na competente lista.1
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Terminada a chamada a que se refere o parágrafo anterior e caso não tenha sido alcançado o guor2deliberação, o Secretano procederá, ato contínuo, à segunda e última chamada dos Vereadores que ainda náo

Enquanto não for proclamado o resultado da votação, é facultado ao Vereador retardatário proferir o

Concluida a votação, o Presidente proclamard o resultado, anunciando o número de Vereadores que

A votação secreta será feita através de cédulas impressas que, além do processo e da matéria

Para a votação secreta com uso de cédula, será feita a chamada dos Vereadores por ordem

1 A medida em que forem sendo chamados, os Vereadores, de posse da cédula rubricada pelo

para
enham votado.

3
O Vereador poderá retificar seu voto antes de ser anunciado o resultado, na formaregimenlal.

seu volo
$ 4
S 5

aram "sim" eo número daqueles que votaram "ndo".

Art. 202

asse votada, conterão espaços onde o votante assinalará com "*" a suapreferència.

Art. 203

alabética, sendo admitidos a votar os que comparecerem antes de encerrada a votação.

Presidente nela colocarão seu voto, depositando-a, a seguir, em una própria.
Concluida a votação, será procedida a apuração dos votos, obedecendo-së a0 seguinte processo.$ 2

retirando as cédulas das urmas, serão contadas pelo Presidente que, verificando serem em igual número

os escrutinadores, convidados pelo Presidente, irăo fazendo as devidas anotações, competindo a cada

concluida a contagem, o Presidente lerá o respectivo "Boletim de Apuração", proclamando o

1.

dos Vereadores votantes, passará-a abrir cada uma delas amunciando, imediatamente, o respectivo voto;

um deles, ao registrar o voto, apregoar o novo resultado parcial da votação;

resultado.

As dúvidas, quanto ao resultado proclamado, só poderão ser suscitadas e esclarecidas antesArt. 204

ie anunciada a discussäão ou a votação de nova matéria.

Seçao IV.Da veriicação mominal de votação

Se algum Vereador tiver divida quanto ao resultado da votação simbólica proclamada peloArt. 205
Fresidente, poderá requerer verificação nominal de votação.

O requerimento de verificação nominal de voação será de imediato e necessariamente atendido pelo1
S 2

S 4

Fresidente.

Nenhuma votação admitirá mais de uma verificação nominal.
Ficará prejudicado o requerimento de verificação nonminal de votação, cáso não se encontre presente,3O aToiento em que for chaimado pela primeira vez, o Vereador que a requereu.

Prejudicado o requerimento de verificação nominal de votação pela ausência de seu autor, ou por
kanio de retirada, faculta-se a qualquer outro Vereador reformulá-lo.

Seção
Da declaração de voto

Declaração de voto é o pronunciamento do Vereador sobre os motivos que o levaram a seArt. 206

ulestar contraria ou favoravelmente à matéria votada.

Art. 207 A declaração de voto a qualquer matéria se fará só uma vez, depois de concluida, por inteiro,

ado de todás as peças do processo.

Art. 208 Em declaração de voto, cada Vereador disporá de 01 (um) minuto. sendo vedados apartes.
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Sepdo VI
Do mimeroe dos métodos de volaçao

Art. 209 As matérias sujeitas a votaçdo em dois umos slo squelas tratadas nots) artigo(s).Lei Orgánica do Munictpio.

Purdgrafo Ünico: Não serd submetida à segunda diecussdo e votaçãoa matéria rejeitada ou suprimida
em primeira.

Capitulo uIDAS QUESTÕES DEORDEME DOS PRECEDENTESs REGIMENTAIS

SeçãoI
Questdo de Ordem

Art. 210 Questão de Ordem é toda a divida levantaca em Plenário, quanio à interpretaçao do
Regimento, sua legalidade e aplicaçãó.

S1
2°

3

Asquestöes deordem devem ser formuladas com clarezae com a indicação precisa da disposição

Suscitada a Questão de Ordem poderá um Vereador contra-argumentá-la, antes de decidida pelo

Não se admitirá nova Questão de Ordem sobre o mesmo assunto.
Asquestöes de ordem serão resolvidas pelo Presidente, cabendo, de cada decisão, recurso ao Plenário,

regimental que se pretenda elucidar.

Presidente.

nos termos regimentais.

Seção IIDos precedentes regimentais

Art.21 Os casos não previstos neste Regimento Intermo serão decididąs pelo Presidente, passando as.
respectivas decisões a constituir precedentes regimentais, que orientarão a solução de casos änálogos.

1 Tanbém constituiräo precedentes regimentais as interpretações do Regimento Inteno feitas pelo

Os precedentes regimentais poderão ser condensados, para leitura a ser feita pelo Presidente, até o

Para os efeitos do parágrafo anterior, os precedentes deverão conter, além do texto, a indicação do

Presidente.

eimino da sessão ordinária seguinte, e posterior publicação.

quem, na presidência dos trabalhos, os estabeleceu.

2°

3spositivo regimentala que se referem, o múmero e a data da sessão em que foram estabelecidos
e

a assinatura de

TÍTULO X
DA TRAMITAÇÃO ESPECIAL DE PROPOSITURAS DE INICIATIVA POPULAR

Será assegurada tramitação especial às proposituras de iniciativa popular.Art. 212

Art. 213 Ressalvadas as competências privativas previstas na Lei Orgånica do Municipio, o direito de

Uva popular poderá ser exercício em qualquer matéria de interesse especifico do Municipio, da cidade ou de
aTos, incluindo:

matéria não regulada por lei;
maténa regulada por lei que se pretenda modificar ou revogar,
emendas à Lei Organica do Municipio;
realização de consultas plebiscitárias à população;
submissão a referendo popular de leisaprovadas

!V.
V.

Art. 214 Considera-se exercida a iniciativa popular quando:

o projeto de lei vier subscrito por eleitores representando, no mininmo, 5% (cinco por cento) doorad
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projeto de emenca à Lei Orginica do Munictpio vier subscrito por eleitores representando, no
minimo. 5% (cinco por cento) do eleilorado.

o requerimento para realização de plebiscito ou de referendo sobre lei vier.subscrito por, pelo menos,
1% (um por cento) do eleitorado municipa

A subscrição dos eleitores será feita em listas organizadas por, pelo menos, uma entidade legalmenteS1constituida, com sede nesta cidade, ou 15 (quinze) cidadãos com domicilio eleitoral no Municipio, que se

As assinaturas ou impressäo digital dos eleitores, com nimmero de inscarição, zona e seção eleitoral
responsabilizarão pela idoneidade das assinaturas.

ea indicação das entidades ou cidadãos responsáveis.

ter inicio o processo legislativo próprio.

2serão apostas em formulános impressos, cadaumcontendo, ém seu verso, o texto 'completo da propositurn apresentada

Feitas as subscrições, a proposituras será protocolizada na Camara Municipal, a partir do que

Constatada qualquer iregularidade na proposta apresentada, será ela devolvida aos seus promotores.

Art. 215

os quais poderão recorrer à Mesa, em 15 (quinze) dias, decidindo-se em igual prazo.

2 Suprimida a omissäo ou julgado procedente o recurso para aceitação da proposta, será ela
encaminhada, após despacho, às Comissões competentes para enmissão de parecer que será dado na forma dos artigos 63

Designadoo relator, terá ele opra2o de 07 (sete) dias improrrogáveis para marifestar-se

Será permitida defesa oral da propositura pelo que convocar-se-á, em 07 (scte) dias ápós a

e seguintes deste Regimento Interno.

At. 216
cabendo a avocação do processo, pelo Presidente da Comissãio, em caso de inobserváncia doreleridoprato.

Art. 217
apresentação dos relatórios, audiência pública, presidida pelo Presidente da Comissão de Jusiça, Legislação e Redação

e abertura com, pelo menos, a metade dos membros de cada Comissão designada paraemiür parecer.

Na audiencia públicá, abertos os trabalhos, será observada a seguinte ordem:

leitura da propositura, sua justificativa e relatório das Comissões competentes, bem como declaração

defesa oralda propositura pelo prazo de 15 (quinze) minutos, prorTogáveis por mais 15 (quinze);

I.
do numero de eleitores que a subscreveram;

debate sobre a constitucionalidade da propositura,
debate sobre os demais aspectos da propositura.IV

O projeto e o parecer, mesmo quando contrário, serão encaminhados ao Plenário, coma
indicação dos votos recebidos nas Comissões, incluindo-se na Ordem do Dia da primeira sessão ordinária a ser

Art. 218

realizada.

Parágrafo Único: Do resultado da deliberação em Plenário será dado conhecimento às entidades ou
3s cidadãos responsáveis pela propositura.

TÍTULO XI
ELABORAÇÃO LEGISLATIVA PRIORITÁRIA E ESPECIAL

Capítulo 1

DOS CÓDIGOS

Código é a reunião de disposições legais sobre a mesma matéria, de modo orgånico eArt.219
Semático, visando estabelecer os principios gerais do sistema adotado e a prover, completamente, a matéria tratada.

Os projetos de Código, depois de apresentados ao Plenário, serão distribuldos aos VereadoresArt. 220
Ivés de cópias.

12°
Durante o prazo de 15 (quinze) dias poderão os Vereadores apresentar emendas.

Esgotado o prazo do parágrafo anterior, será a matéria, com as emendas, remetidas às Comissöes para,

3 As Comissões emitirão seu parecer em 15 (quinze) dias.
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Art. 221 Não se aplicará o regime tratado neste Capítulo aos projetos que cuidem de alterações
parciais de Códigos

Capitulo u
DOS ORÇAMENTOS

SeçãoI
Disposiçoes preliminares

Os projetos de leis orçamentárias de iniciativa do Pgder Executivo. previstos no artigo..Art. 222
da Lei Orgånica do Município, uma vez enviados à Canara Municipal serdo numerados, independentemente de leitura
e. desde logo, enviados à Comissão de Firanças e Orçamentos, providenciando-se, ainda, sua publicação e distribuição
en avulso aos Vereadores.

Parágrafo Unico: Deverão ser enviados à Câmara os projetos referidos neste artigo dentro dos prazos
seguintes:

Diretrizes orçamentárias: até 30 de setembro;
Plano plurianual c orçamento anual: até 1° de abril.

Art. 223 A Comissão de Finanças e Orçamentos deve emitir parecer no prazo improrrogável de 30

A Camara funcionará, se necessário, em sessões extraordinárias, de modo que a discussão

Poderá o Prefeito propor modificações ao projeto que apresentar, desde que ainda não

Os projetos de lei do Executivo relativos a créditos adicionais também serão numerados e,

(trinta) dias. Expirado esse prazo, será o projeto incluído na Ordem do Dia.

Art. 224
dos orçamentos esteja concluida até 30 de novembro.

Art. 225
conciuida a votação.

Art. 226
jesde logo, enviados à Comissäo de Finanças e Orçamentos.

Seção IIDa tramitação dos projetos de leis orçamentária

Art. 227 A Comissåo de Finanças e Orçamentos, para a apreciação dos projetos de leis orçamentária.
observará as mesinas nomas que disciplinam os trabalhos das Comissões Permanentes previstos no Titulo Il, Capítulo
I. Seção Vi. deste Reginmento Interno.

Pardgrafo UÜnico: O parecer deverá apreciar o aspecto formal e o mérito do projeto.

Publicado o parecer, será o projeto, dentro do prazo máimo de 03 (uès). dias úeis, incluidoArt. 228
naOrdem do Dia para primeira discussão, vedando-se, nesta fase, a apresentaçāo de substitutivos e emendas.

Aprovado em primeira discussão, permanecerá o projeto sobre a Mesa durante as duasArt. 229
primeiras sessões ordinárias seguintes para recebimento de emendas, que deverăo ser subscritas por 1/3 (um terço), no

Se não houver emendas, o projeto será incluido na Ordem do Dia, dentro do prazo de 03 (très) dias

Não serão recebidas pelo Presidente emendas em desacorde com as normas gerais de direito

mininmo, dos membros da Casa e encaminhadas à Comissäão de Finanças e Orçamentos para apreciação.

ileis, para segunda discussão, sendo vedada a apresentação de emendas emPlenário

2Inanceiro para elaboração e controle.dos orçamentos.

Art 230 Para elaborar o parecer sobre as emendas, a Comissão de Finanças e Orçamentos terá os

STOS prazos previstos para os trabalhos das Comissões Permanentes.

Parágrafo Unico: Em seu parecer, deverão ser observadas as seguintes nornmas:
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40
as emendas de mesma

natureza ou
I.

ão, em grupos, conforme a Comissão recomende
a sua aprovação oure

a Comissão poderá oferecer novas emendas de caráter tecu

etvoserão obrigatoriamente reunidas, pela ordem numénica ae
sua

apresentaça

obrig
ilíbrio financeiro. ição,reestabeiecer o

equilmisss°nfo

visem

Art. 231
imo de 02 (dois) dias útcis para segunda discussao, sendovedada a apresenu

prazo
Plenário.

eas emendas, o projeto será incluido na Ordem do Dia dentro do
çdo de novas emendas em

rdaConussão.de Finanças
Aprovado

e Orcament a volação das emendas será feita em grupos, conforme dispuser o

Art. 232

parecerda

Se aprovadooprojeto, em segunda fase de discu

Art. 233
contrário, retomará à Comissão de Finanças o Orçanentos para, dentroaoP

Frefeitc:caso

ias. elaborar redaçãofinal ussão, sem emendas, será enviado à sanção do

áximo de 05 (cinco)razo

Art. 234

(quarenia e oito)horas

Art. 235

Art. 236

*

O° parecer, o projeto em fäse de redacão final será incluido na Ordem do Dia, en *o

Aprovada a redação final, será o projeto encaminhado ao Preseito para sançao.
Ocorrendo veto, emenda ou rejeição đo projeto de lei orçamentaria lementares ou

caso, mediante créditos Ou

dsas disposições expressas neste Capitulo para discussão e votação de projetos ae

correspondentes
poderão ser utilizados, conforme o «

Aicarem sem despesas

especiais, com prévi: e especifica autorização legislativa

Art. 237

lais orçamentarias, sctdo apuada5, no que couber, as normas estabelecidasno Regimento Interno para os
projetos de iei.

Capítulo IIDAS PRESTAÇÕES DE CONTAS

Art. 238 KecebidoS Os processos com os respectivos pareceres do Tribunal de Contas, o Presidente da
CAmara os distribuira para as Comissões de Justiça, Legisilação, Administração, Assunios Municipais e Redação Final e

Comissöcs de Finanças e Orçamentos para que emitam parecer em 30 (trinta) dias.

parecer será exarado em conjunto, concluindo, com a respectiva proposição, pela rejeição ou$1
aprovação das cotas.

2 Expirado o prazo deste artigo, a matéria será incluida na Ordem do Dia.

A Câmara terá o prazo de 90 (noventa) dias, a contar do, recebimento do parecer prévio
Art. 239

efiniivo, para tomar ejulgar as contas do Prefeito e da Mesa do Legislativo, observados os seguintes princípios:

o parecer somente será rejeitado por decisāo de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara:

decomido o prazo de 90 (noventa) dias sem deliberação, serão as contas consideradas aprovadas ou

rejeitadas as contas; por votação ou decurso de prazo, serīo elas imediatamente remetidas pelo

a decisão da Câmara será comunicada ao Tribunal de Contas.

.
II

rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer do Tribunal de Contas;

Fresidente ao Ministério Público, para os devidos fins;

IV.

Capitulo IV

DA
CONCESSÃO DE TÍrULOS HONORÍFICOS

Art 240

Simples, a Câmara poderá conceder o titulo de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem a
Por via de projeto de decreto legislativo, aprovado em discušsão e votação únicas, por

naio

4dades nacionais ou estrangeiras radicadas no Pais,
comprovadamente dignas do titulos.

1 E vedada a concessão de títulos honorificos a pessoas no exercicio de cargos ou funções executivas.

livas ou por nomeação.
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2 ostftulos aqui referidos poderio ser conlerides a personalidades estrangeiras, consagradas pelos
serviços prestados à humanidade

O projeto de.concessio de titulo honorífico deveri ser subacrito por 1/ (um terço) dosArt. 241
membros da Cámara e,

observadas as demais fomalicades regimentais, vir acompanhado, como requisito essencial de

A instrução do projeto deverd conter, obrigatoriamente, como condição de

Os signatários serdo considerados abonadores das qualidades da pessoa que se pretende

circunstanciada biografia da pessoa a ser homenageada.

Pardgrafo Ünico:
rectbimento para a mesa, a anuéncia do homenageado.

Art 242
homenagear e da relevåncia dos serviços que tenha prestado e ndo poderlo retirar suas assinaturas do respectivo projeto
depois de recebido ele pela Mesa.

Tão logo seja aprovada a concessão do titulo, será expedido o resconhecimento comaArt. 243

imediata assinatura do autor da propositura.

A entrega do título será feita em sessão solene convocada para esse lim.Art. 244

Parigrafo Ünico: Na sessão referida neste artigo o Presidente da Câmara referendará, com suz
assinatura, a honraria outorgada.

TÍTULO xIIDA SANÇÃO, DO VETO, DA PROMULGAÇÃO DELEIS,DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUÇOES

de sua aprovação, ao Prefeito que, aquiescendo, o sancionará e promulgará.

importará em sanção.

público, vetá-lo-á, em 15 (quize) dias úteis, total ou parciaimente, contados da data do recebimento.

Art. 245 O projeto aprovado pela Câmara será enviado, dentro de 10 (dez) dias úteis contados da data

Pardgrafo Único: Decomido o prazo de 15 (quinze) dias úteis do recebimento, o silêncio do Prefeito

Art. 246 Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse

Parágrafo Único: Sendo negada a sanção, as razões do veto serão comunicadas ao Presidente da

Câmara, no prazo deste artigo, que as publicará.

A Câmara Municipal deliberará sobre o veto no prazo de 30 (trinta) dias do seu recebimento.
em turno unico de discussão e votação c. quando em recesso, deverá ser obrigatoriamente lido na primeira sessão

Art. 247

ordinária após o mesno.

Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no parágrafo anterior, o eto será incluido na OrdemS1°
o Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições, até sua votação final.

A entrada da Câmara em ,recesso interromperá o prazo para apreciação do veto anteriommente2
eccbido.

O veto seá despachado:Art. 248

.
II.

à Comissão de Justiça, Legislação e Redação, se as razôes versarem sobre aspecios de

åComissão de Finanças e Orçamentos, se as razões versarem spbre aspecto financeiro da lei

A Comissão terá o prazo improrrogável de 10 (dez) dias para emitir parecer sobre o

COnstitucionalidade ou legalidade da:lei decretada;

ckcrelada

Pardgrafo Unico:

Se as razões do veto tiverem implicação concomitante com aspectos de constitucionalidadeArt. 249

egaiidade, interesse público ou de ordem financeira, as Comissões competentes terão prazo improrrogável de 15

ae) dias para emissão de parecer conjunto.
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Art. 250 No veto parcial, a votação será necessariamente em bloco, quando se tralar de malenacorrelata ouidêntica

Pardgrafo Unico: Não decorendo a condição prevista no caput, serd possivel a votação em separado
de Cada uma das disposiçoes autónomas atingidas pelo veto, desde que assima requeira 1/3 (um terço) dos membros da
Casa. com aprovaçao plenana, náo se admitindo para tais requerimentos discussão, encaminhamento de votação ou

A votação do veto será feita pelo processo nomina,sendo necessário para sua rejeição o voto

Rejeitado oveta o Pręsidente da Camara enviará, em 05 (cinco) dias teis. o projeto ao Preseito para,

S 2 .Na publicaçăo de lei originária de veto parcial rejeitado, será feita mençãoexpressa ao texto legal

deciaração de voto.

Art. 251

damaiona absoluta dos Vereadores.

em 48 (quarenta e oito) horas, promulgá-lo.

correspondente.

1

Mantido o veto, o Presidente da Câanara remeterá o projeto ao arquivo.3
Se a lei não for promulgada pelo Prefeito, o Presidente da Camaraa promulgará e, se este nãoArt. 252

ofizer, caberd aos demais membros da Mesa fazê-lo, observada a procedència de cargos.

Serão proimulgados e enviados à publicação, dentro do prazo mávimo de 10 (dez) diasArt. 253

ontados da data de sua aprovação em plenário, ressalvadas as exceções regimentais:

pela Mesa, as emendas à Lei Orgånica, com o respectivo número de ordem;
pelo Presidente, os decretos legislativos e as resoluções.

Os originais de Emendas à Lei Orgánica, de Leis, de Decretos Legislativos e de ResoluçõesArt. 254

serão registrados em livros próprios, rubricados pelo Presidente da Cámara e arquivados Ra Secretaria da Casa
Legislativa, enviando-se ao Prefeito, para os devidos fins legais, cópia auténtica dos autógrafos e, quando for o caso,
dos Decretos Legislativos devidamente assinados pelo Presidente.

TÍTULO XIHI
DO PREFEITO E DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Capitulo I
DA REMUNERAÇÃO DO PREFEITO

A fixação da remuneraçăo do Prefeito será feita através de Decreto Legislativo, para vigorarArt. 255
ra legislatura subsequente, 60 (sessenta) dias antes das eleições, considerando-se mantida a remuneração vigente na
ipolese de não se proceder à respectiva fixação na época devida, admitida a atualização monetária com base nos
ndices iegais.

Parágrafo Unico: Para a fixação dessa remuneração serão observados os seguintes critérios:

não poderá ser inferior ao maior padrão de vencimentos do funcionalismo municipal,
poderão ser fixadas quantias progressivas para cada ano de mandatoII.

A verba de representação do Prefeito será fixada pela Cáåmara, amualmente.Art. 256

CapítuloIDO COMPARECIMENTO DO PREFEITO ÀCÂMARA MUNICIPAL

Poderá o Prefeito comparecer à Cmara, em dia e hora previamente cstabelecidos, paraArt. 257

PSar esclarecimentos sobre qualquer matéria, quando julgar oportuno fazê-lo:

Na sessão extraordinária para esse fim covocada, o Prefeito fará una exposição

ali sobre
os motivos que o levaram a comparecer à Cámara, respondendo, em seguida às interpelaçães a ele

Parágrafo Unico:

iulnentes, que eventualmente lhe sejam dinigidas pelos Vereadores.
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Art. 258 Sempre que comparecer à Camara, o Prefeito terá assento à Mesa, à direita do Presidente.

Capitulo m
DA CONVOCAÇÃO DOS SECRETÁRIos MUNICIPAIS

Os Secretários Municipais poderio ser convocados, nos termos da Lei Organica, para prestarArt. 259
informaçes que lhes sejam solicitadas sobre assunto de sua competéncia administrativa.

O requerimento deverá indicar explicitamente o motivo da convocação, especificando os quesitos que

Aprovado o requerimehto de convocação, o Presidente da Camara. expedirá o respectivo oficio ao
Serão propostos ao Secretário Municipal.

Prefeito para que sejam estabelecidos o dia ea hora do comparecimento do Secretário Municipal.2
Secretdrio deverá atender à convocação da Câmara dentro do prazo improrrogável de 15Art. 260

(quinze) dias, contados da data do recebimento do oficio.

S1 A Câmara se reunirá em sessão extraordinária, era dia e hora previamente estabelećidos, com o fim
especifico de ouvir o Secretário Municipal sobre os motivos da sua comvocação.

2 Aberta a sessão, os Vereadores dirigirão interpelação ao Secretário Municipal sobre os quesitos
onslantes do requerimento, dispondo, para tanto, de 05 (cinco) minutos, sem apartes, na ordem estabelecida em folha

de inscrição.

3
S4 E facultado ao Vereadorreinscrever-se para nova interpelação.

Art. 261

Para responder às interpelações que Ihe forem dirigidas, o Secretário Maunicipal disporá de 10 (dez)
minutos, sendo permitidos apartes.

Não havendo mais Vereadores inscritos para indagações relativas aos quesitos do instrumento
de convocação, o Secretário comvocado

,
obedecidos os mesmos critérios, será interpelado sobre outros assuntos

relevantes que, por dever de oficio, seja obrigado a conhecer.
TÍTULO XIV

DA POLÍCIA INTERNA

Art. 262 O policiamento do edificio da Câmara, extema e intermamente, compete privativamente ao
Pienár.o ou, à sua falta, aos integrantes da Mesa, obedecida a precedëncia dos cargos.

Qualquercidadão poderá assistir às sessões, no local especialmente reservado, desde que:Art. 263

apresente-se devidamente trajado;
nãoporte armas,
conserve-se em silêncio durante os trabalhos,
não expresse apoio ou reprovação ao que se passa em Plenário;
não interpele os Vereadores, a não ser que entre com requerimento através de unm Vereador,
atenda às determinações do Presidente.

I.
II.

JV
V.

Pela inobservåncia dos deveres contidos neste artigo, poderão os assistentes ser
convidados a se retirar do recinto, por determinação do Presidente. Caso tal providencia não seja suficiente, poderá ser
deierminado ao policiamente que proceda a retirada do insrator e, em ültimo caso, deverá o Presidente suspender ou

Parágrafo Único:

encerar a sessão.

Se, no recinto da Câmara Municipal, for cometida qualquer infração penal, o PresidenteArt. 264

tomará as medidas legais cabíveis, determinando até mesmo a apuração da responsabilidade penal dos infratores.

Os órgãos de inmprensa solicitarão credenciamento dos seus representantes junto à Câmara.Art. 265
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