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PAMULO

NóS, VEREADORES REPRESENTANTES DO POVO DE SÃO PEDRO DA ALDEIA,
NO EXERCICIO PLENO DE NOSSOS MANDATOS, e em cumprimento ao que estabelece
artigo 33, IncIso II, da LEI ORGANICA MUNICIPAL, reunidos em Assembléia, em
consonâncla corn a nocossldade do modernidade corn o advento da Nova Ordem Juridica
do Municiplo, tornando.o male domocrático o agil em suas decisoes, aprovamos 0
presente REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA.
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REsoLu(;Ao NO 280, de 12 DE JULHO DE 1991
Dispoe sobre o Regimerito Interno da
Câmara Municipalde São Pedroda Aldeia.
.0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, no
uso de suas atribuiçOes legais,
FAO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO A
SEGUINTE RESOLUcAO:

TITULOI
DA CAMARA MUNICIPAL

CAPITULO I
DISPoSIcOES PRELIMINARES
Art. 10 A Camaro Municipal é o Poder Legislativo do Municipio de São Pedro da
Aldeia e tern sua sede no edificio localizado a Rua Hermogenes Freire do Costa n° 01
nesta cidade.
Parágrafo Unico -Cada legislatura tern a duraçao de quatro anps,
correspondendo cada ano a urna sessão legislativa;
Art. 2° A Cârnara Municipal compôe-se de Vereadores, eleitos pelo sistema
proporcional, corno representantes do povo, corn mandato de quatro anos;
Art. 30 A Câmara tern funcoes legislativas e exerce atribuiçoes de fiscalizacão
externa, financeira, orçamentaria e patrimonial; controle e assessoramento dos atos do
Executivo; e pratico atos de administracão interna.
§ 11 A funcao legislotiva consiste em deliberar por meio de leis e resolucoes
sobre todas as matérias de competéncia do Municipio, respeitadas as reservas
constitucionais da União edo Estado.
§ 2° A funcao de fiscalizaçao externa é exerci da corn o auxilio do Conseiho de
Contas dos MunicIpios, compreendendo:
-.exame dos contas da gestão anual do Prefeito;
acornpanhamento das atividades financeiras, orçamentarias patrimoniais do
Municipio; e
-julgamento da regularidade das contas dos adrniriistradores e demais
responsãveispor bens e valores
§ 30 A funcao de controle e de caràter politico administrativo e se exerce sobre
o Prefeito, Secretãrios e Direfores, bern ossim como Chefe de Gabinete Municipal,
Mesa do Legislativo e Vereodores; não se exerce sobre os ogentes administrativos,
sujeitos a acaô hierarquica.
§ 40- A funcão de assessoromento corisiste em sugerir medidas de interesse
püblico ao Executivo, mediante indicaçOes
§ 51-A furiçàO administrativa e restrita a suo organização interna, a
regulornentaçao de seu funcionalisrno e a estruturacao e direcao de seus serviços
auxiliares.
-

-

-

-

-
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Art 40 Ao losaboa do Cmara, exceto as solenes, que poderao ser
destinado
aici sitl owl(o rcclnto, torto, obrigatoriamente, par local a imôvel
U iau ti.mloirnmn1o, oonadornndo-se nulas as que se realizarem fora dele.
I .Cnriiprov*iOi a Impossibilidade de acesso ao recinto da Câmara, ou outra
Soulp Clus litipfogii ti aus utllIzoço, a Presidência ou qualquer Vereador solicitará ao
iui cli l)lrllo dt Corntrca a verificacao da ocorrência e a designacao de outro local
pero i rirnlI.cMO (ffiM sossbes.
• 2 •Ni *oda cia Câmara não se realizarão atividades estranhas as suas
lnilidcJ,, otim prvla autorizaçao da Presidencia.
CAPITULO II
Da Instalação
Art 5° A Câmara reunir-se-ä em sessôes preparatOrias, a partir de 12 de
lruiIi0, no prirneiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleicao da
-

§ 10 A posse de seus membros ocorrerá entre as dias 12 e 10 de janeiro, em
oego solene, presente a Juiz de Direito da Cornarca, em dia e hora determinados par
itG, Irideperidentemente de nUmero, sob a Presidéncia do Vereador mais idoso dentre
09 presentes, Os Vereadores prestarâo compromisso e tomarão posse.
§ 20 0 compromisso será, lido pelo Presidente e por todos ao mesmo tempo e
O a seguinte:
"PROMETO CUMPRIR DIGNAMENTE 0 MANDATO A MlM CONFIADO,
GUARDAR A CONSTITUIcAO E A LEI, TRABALHANDO PELO ENGRANDECIMENTO DO MUNICIPIO."
§ 30 -O Vereador que nâo tomar posse na sessão prevista no paragrafo anterior,
deverã faz6-lo dentro do prazo de quinze dias do iniclo do funcionamento ordinário da
Câmara, sob pena de perda do mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria
absoluta dos membros da Câmara.
§ 40 -No ato da posse, o Vereador dever6 desincompatibilizar-se, se for a caso;
na mesma ocasião e ao término do mandato deverá fazer declaraçao de seus bens e
de seus dependentes, constando de ata o seu resumo.
lmediatamente apOs a posse, as Vereadores reunir-se-ão sob a
§ 50
Presidéncia do mais idoso dentre as presentes e, havendo maioria absoluta dos
membros da Câmara, elegerao
as componentes da Mesa, que serão
automaticamente empossados.
§ 60 -lnexistindo nUmero legal, o Vereador mais idoso dentre Os presentes
a
permanecerá na Presidéncia e convocará sessöes diárias, ate que seja eleita
Mesa.
Art. 60 Na sessão solene de instalacão da Càrnara, poderao lazer uso da
palavra, pelo prazo mãximo de dez minutos, um representante de cada bancada, a
Prefeito, a Vice-Prefeito, a Presidente da Cãmara e urn representante das autoridades
presentes.
-

-

-

-
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TITULOII
Dos Orgaos da Câmara
Capitulo I
Da Mesa
Seçao I
Disposiçoes Preliminares
Art. 70- A Mesa da Càmara Municipal, corn mandato de 2 (dois) anos
consecutivos qualquer de seus membros, compor-se-a do PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE e dos 10 e 20 SECRETARIOS e a ela compete, privativamente:
I -tomar todas as medidas necessárias a regularidade dos trabalhos legislativos;
II -sob a orientaçao da Presidéncia, dirigir os trabalhos em Plenário;
Ill -autorizaçao para abertura de créditos suplementares ou especiais, através
do aproveitamento total ou parcial das consignacaes orçamentarias da Câmara;
IV -organizaçâo dos serviços administrativos da Câmara, criacao,
transformaçao ou extinçäo de seus cargos, empregos e funçaes e fixaçao da
respectiva remuneraçâo.
Paragrafo Unico Nos projetos de competencia exciusiva da Mesa da Cãmara
nao serão admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, ressalva do o
disposto na parte final do inciso III deste artigo, se assinada pela metade dos
Vereadores.
V -propor projetos de resolucao, dispondo sobre:
-licenca ao Prefeito e ao Vice-Prefeito para afastamento do cargo;
-autorizacao ao Prefeito e ao Vice-Prefeito para se ausentarem do municipio,
por mais de quinze dias;
-julgamento das contas do Prefeito;
-criacão de ComissOes Especiais de Inquerito na forma prevista neste
Regimento;
-Iicenca aos Vereadores para afastamento do cargo;
-discriminaçao analitica das dotacoes orçamentârias da Cämara, bern como
alterâ-la, quando necessário;
-suplementaçao das dotacOes do orçamento da Câmara, observado o limite
de autorizacao constante da Iei orçamentária, desde que os recursos para sua
cobertura sejam provenientes da anulacao, taP ou parcial, de suas dotacoes
orçamentârias.
VI -promulgar a lei Organica e suas emendas;
VII -representar, junto ao Executivo, sobre necessidade de econornia interna;
VIII -elaborar e encaminhar ao Prefeito, a proposta orçarnentária da camara a
ser inciCilda na proposta do Municipio.
IX enviar ao Prefeito, ate o dia dez do més seguinte, para fins de
-

-
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incorporar-se aos balancetes do Municiplo, os balancetes financeiros e sua despesa
orçamentária relativos ao mês anterior, quando a rnovirnentaçao do numerário para
as despesas for feita pela Cãmara.
X devolver a Fazenda Municipal, no dFa trinta e urn de dezembro, o saldo do
nurnerárlo que the foi ilberado durante o exercicio para execucâo do seu orcarnento;
XI assinar os autógrafos dos leis destinadas a sancao e promulgaçãopelo
Chefe do Executivo;
XII opinar sabre as reformas do Regirnento Interno;
Xiii -convocar sessôes extraordinárias;
XIV -contratar no forma da lei, por tempo deterrninado, para atender a
necessidade temporárla de excepcional interesse pUblico.
Perágra(o .inico as contrataçOes de que trata o .inciso XIV deste artigo, terão
dotaçôas ospeclficas e não poderão ultrapassar o prazo de seis meses, nào sendó
permltida a prorrogacao do contrato.
Art. 80 -O Vlce-Presidente supre a falta ou impedimenta do Presidente, em
Plenârlo, Na ausêncla de ambos, os Secretários os substituem, sucessivamente.
§ 10- Ausentes, em Plenârio, os Secretários, o Presidente convidará qualquer
Veroador para a substituiçâo em caráter eventual.
§ 20- Ao Vice-Presidente compete, ainda, substituir o Presidente, fora do
Plenrio, em suas faltas, ausèncias, impedimentos ou licencas, ficando nas duas
iltimas hlpóteses Investido no plenitude dos respectivas funcOes, lavrando -Se 0 termo
do posse,
§ 30 -Na hora determinada para o iniclo da sessào, verificada a ausência dos
membros do mesa e seus substitutos, assumirá a Presidência, o Vereadormais votado
dentre as presentes, que escolhera entre os seus pares, urn Secretário.
§ 40 -A Mesa, composta no forma do paragrafo anterior dirigira os trabalhos ate
0 comparecimento de algum mernbro.titular ou de seus substitutos legais.
Art, 90 -As funcOes membros da mesa cessaräo.
I -polo posse da Mesa eleita para o mandato subsequente;
II pole renCincia, apresentada por escrito.;
ill -polo destituiçao;
IV -peia perda ou extinçao do mandato de Vereador.
Art. 10- Os membros eleitos da Mesa assinarão o respectivo termo de posse.
Art. 11 -Dos membros da mesa em exercicio, apenas o Presidente não poderá
fazer parte de ComissOes.
-

-

-

-

sEcAo ii
Da eleiçao da Mesa
*Art 12 -A eleicâo da Mesa Diretora da Camaro para o segundo biênio, far-sea entre 10 de outubro e a ültima SeSsão Ordinária da Ultima Sessão Legislativa
referente ao primeiro biénio.
§ 10 -A eleicâo do Mesa serà feita por maioria simples de votos, presente,
pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Camaro.
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§ 20 -A votacao será püblica, mediante cédulas impressas, mimeografadas,
manuscritas ou datilografadas, corn a indicacao dos nomes dos candidatos e
respectivos cargos; as cédulas serão assinadas pelos votantes e entregues a Mesa.
§ 30 0 Presidente em exerciclo tern direito a voto.
§ 40 0 Presidente em exercicio fara a leitura dos votos, deterrninando a sua
contagern, proclarnara os eleitos e, em seguida, dará posse a Mesa.
Paragrafo CJnico. Na eleicao da Mesa, para o segundo biênio da legislatura,
ocorrendo a hipótese a que se refere esse artigo, caberá ao Presidente ou seu
substituto legal, cujos mandatos se findam, a convocaçao de sessOes diárias
Art. 13 -Na constituicao da Mesa é assegurada, tanto quanto possivel, a
representacao proporcional dos partidos ou dos blocos parlarnentares que participam
da Casa.
Art. 14 -Vagando-se qualquer cargo da Mesa, ou o de Vice-Presidente, serâ
realizada eleiçao no expediente da prirneira sessão seguinte, para completar o biOnlo
do mandato.
Paragrafo Unico -Em case de renüncia ou destituiçao total da Mesa proceder-sea a nova eleicao no expediente, para se completar o periodo do mandato, na sessão
imediata .aquela em que ocorreu a renUncia ou destituicao, sob a Presidéncia do VicePresidente, e se este tambérn for renunciante ou destituido, pela Presidéncia do
Vereador mais votado dentre os presentes, que ficarã investido na plenitude das
funcoes, desde o ato de extincao ou perda do mandato, ate a posse da nova Mesa.
Art. 15 -A eleicao da Mesa ou o preenchimento de qualquer vaga, far-se-a em
votaçao nominal, observadas as seguintes exigéncias e formalidades:
I -presença da maioria absoluta dos Vereadores;
II chamada dos Vereadores, que irão lendo as cédulas por eles assinadas,
declarando os cargos e os nomes em que votam;
Ill -proclamaçao dos resultados pelo Presidente;
IV -realizacao de segundo escrutInio, corn os dois mais votados, quando ocorrer
empate;
V -maioria simples, para o primeiro e segundo escrutinios;
VI -eleicao do mais idoso, persistindo o empate em segundo escrutinio;
VII -proclamacao, pelo Presidente em exerciclo, dos eleitos;
VIII -posse dos eleitos.
-

-

-

SEçAO iii
Da renüncia e da Destituiçao da Mesa
Art. 16 -A renUncia do Vereador ao cargo que ocupa na Mesa, ou do VicePresidente, dar-se-a por oficio a ela dirigido e se efetivarã, independente de
deliberacao do Plenário, a partir do memento em que for lido em sessão.
Paragrafo Unico -Em caso de renUncia total da Mesa do Vice-Presidente, o
oficio respective será levado ao conhecimento do Plenário pelo Vereador mais
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votado dentre os presentes, exercendo 0 mesmo as funcoes de Presidente, nos termos
do art. 14, parágrafo Unico.
Art. 17 -Qualquer componente da Mesa poderã ser destituido do cargo, pelo
voto do 2/3 (dois tercos) dos membros da Câmara, quando faltoso, omisso ou
ineficiente no desernpenho de suas atribuiçoes regimentais, elegendo-se outro
Vereador para a complernentaçao do mandato.
Art. 18 -O processo de destituicao terá inicio por representaçao, subscrita,
necessariamente, por urn dos membros da Càmara, lida em Plenário pelo seu autor e
em qualquor fase da sessão, corn ampla e circunstanciada fundamentaçao sobre as
irregularldados Imputadas.
§ 10 -Oforeclda a representaçao, nos termos do presente artigo e recebida pelo
Plonrio, a mosma será transformada em Projeto de Resoluçao pela Comissão de
Justlça o Rodao, entrando para a Ordem do Dia da sessão subsequente àquela em
que fol aprosontada, dispondo sobre a constituiçâo da Comissao de lnvestigaçao e
Processonte.
§ 20 -Aprovado por maioria simples, a projeto a que alude o parágrafo anterior,
sero sortoados 3 (tres) Vereadores. entre os desimpedidos, para comporem a
Comlsséo do lnvastigaçao e Processante, que se reunirá dentro das 48 (quarenta e
oito) horas soguintes, sob a Presidéncia do mais votado de seus membros.
§ 30 -Do Comissao não poderâo fazer parte o acusado ou acusados
donunclanto ou denuriciantes.
§ 40 -Instalada a Comissao, o acusado OU os acusados serão notificados, dentro
do 3(tr6s) dias, abrindo-se-Ihes o Prazo de 10 (dez) dias, para apresentaçao, por
oscrito, do dofose prévia.
50 .Findo o prazo estabelecido no parãgrafo anterior, a Comissao, de posse
§
ou néo do defosa prévia, procederâ as diligéncias que entender riecessárias, emitindo,
00 final sou parocer.
§ 00 -0 acusado OU as acusados poderao acompanhar todos os atos e
diligénclas do Cornissão.
70 -A Comissao terá o prazo máximo e improrrogável de 20 (vinte) dias, para
§
emltlr o dor a puhlicaçâo 0 parecer a que alude o § 50 deste artigo, o qual deverá
concluir polo improcedencia das acusaçOes, se julga-las infundadas, ou, em caso
contrérlo, por projeto de Resolução, propondo a destituicão do acusado ou dos
acusados:
§ 00 -O parecer da Comissão, quando concluir pela irnprocedencia das
acusaçOos, sore apreciado, em discussão e votação Unicas, na fase do Expediente da
prlrnolra sosso ordinária, subsequente a publicacao.
90 -Se, por qualquer motivo, nâo se concluir, na fase do Expediente da
§
primeira sossão ordlnária, a apreciação do parecer, as sessOes ordinárias
subsequentos, OU as sessOes extraordinárias para esse tim convocadas, serão integral
e exclusivamonte destinadas ao prosseguimento do exame da matéria, ate a definitiva
deliberação do Plenério sobre a mesma.
§ 100 -O parecer da Comissão que concluir pela improcedéncia das acusaçOes
seré votado por maloria simples, procedendo-s:
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ao arquivamento do processo, se aprovado o parecer;
-a remessa do processo a Comissão de Justica e Redaçao, se rejeitado.
§ 110 -Ocorrendo a hipotese prevista na letra 'b' do paragrafo anterior, a
Cornissäo de Justiça elaborará dentro de 3(tr6s) dias, da deliberacao do Plenário,
parecer que conctua por projeto de resolucão, propondo a destituicao. do acusado ou
dos acusados.
§ 120 -Aprovado o projeto de resolucao, propondo a destituicao do acusado ou
dos acusados, o fiel traslado dos autos será remetido a Justica.
§ 130 -Sem prejuizo do afastamento, que será irnediato, a resoluçao respectiva
será prornulgada e enviada a publicacào, deritro de 48(quarenta e oito) horas da
deliberacão do Pleriãrio:
-pela Presidência ou seu substituto legal, se a destituiçao nâo houver atingido
a totalidade da Mesa;
-pelo Vice-Presidente, se a destituiçao não o atingir, ou pelo Vereador mais
votado dentre os presentes, nos termos do parágrafo ünico do art. 19 deste Regimento
se a destituicão for total.
Art. 19 -O membro da Mesa, envolvido nas acusacoes, não poderà presidir, nem
secretariar os trabaihos quando e enquanto estiver sendo apreciado o parecer ou
projeto de resolução da Comissao de lnvestigacão ou Processante ou da Comissão de
Justica e Redacão, conforme o caso, estando, igualmente impedido de participar de
sua votaçao. Prevalecerá o critério fixado no parâgrafo ünico do artigo 14.
§ 10 -O denunciante ou denunciantes são impedidos de votar sobrea denüncia,
devendo ser convocado o respectivo suplente ou suplentes para exercer a direito do
voto para os efeitos de "quorum".
§ 20 -Para discutir a parecer ou a projeto de resolucao da Comissâo de
lnvestigacao e Processante ou da Cornissão de Justica e Redaçao, conforme o caso,
cada Vereador disporá de 15 (quinze)minutos, exceto o relator e o acusa do, OU os
acusados, cada urn dos quais podera falar durante 60 (sessenta) minutos, sendo
vedada a cessão de tempo.
§ 30 -Terão preferéncia, na ordem de inscriçao, respectivamente, o relator do
parecer e a acusado, ou as acusados.
-

sEcAo iv
Do Presidente
Art. 20 -o Presidente é o representante legal da Câmara nas suas relaçôes
externas, cabendo-Ihe as funcaes administrativas e diretiva de todas as atividades
internas, cornpetindo-lhe privativamente:
I -Quanto as atividades legislativas:
-comunicar aos Verêadores, corn antecedênciã, a convocacão de sessôes
extraordinãrias, sob pena de responsabilidade;
-deterrninar, por requerimento do autor, a retirada de proposicao que ainda
não tenha parecer da Comissão ou, em havendo, lhe for contrario;
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C)

-não aceitar substitutivo ou ernenda que não sejam pertinentes a proposiçao

inicial;
-declarar prejudicada a proposicao, em face da rejeiçao ou aprovacao de
outra corn o mesmo objetivo:
-autorizar o desarquivamento de proposiçOes;
-expedlr os processos as Cornissôes e inclul-los na pauta;
-zelar pelos präzos do processo legislativo, bern corno dos concedidos as
ComissOos e co Prefeito;
Ii) -nornear os membros das ComissOes Especiais criadas por deliberacão da
Câmara e designar-Ihes substitutos;
I) -declarer a perda de lugar de membro das CornissOes quando incidirem no
nCimero do faltas previsto neste Regimento;
j) -fazor publicar as Atos da Mesa e da Presidéncia:
Portarias, bern como as Resolucoes e as Leis por elas, promulgadas.
II Quanta as sessOes:
convocar, presidir, abrir, encerrar, suspender e prorrogar as sessOes,
observando o fazendo observar as norrnas legais vigentes e as determinacoes do
presente Regimento;
-doterminar ao Secretário a leitura da Ata e das comunicaçoes que entender
convenionte.
C) -detorniinar de offcio ou a requeriniento de qualquer Vereador, em qualquer
fase dos trabaihos, a verificaçao de presença;
d) -declarar a hora destinada ao Expediente ou a Ordem do Dia e os prazos
facultados aos oradores;
a) -anunciar a ordem do Dia e submeter a discussão e votaçao a matéria dela
constanto;
-conceder ou negar a palavra aos Vereadores, nos Termos do Regimento,e
näo permitir divagacOes ou apartes estranhos ao assunto em discussão;
-interromper o orador que se desviar da questao em debate ou falar sem o
respeito devido a Cârnara ou a qualquer de seus membros, advertindo-o, chamando-o
a ordem, e, em caso de inssténcia, cassando-Ihe a palavra, podendo, ainda,
suspender a sessão, quando não atendido e as circunstãncias a exigirem;
-chamar a atençao do orador,quando se esgotar a tempo a que tern direito;
-estabelecer o ponto da questão sobre o qual devam ser feitas as vataçOes;
-enunciar a que se tenha de discutir ou votar e dar o resultado das votacOes;
I) -voter nos casos preceituados pela legislacao vigente;
-anotar em cada documento a decisão do Plenário;
-resolver sobre as requerimentos que por este Regimento forern de sua
alçada:
a) -resolver, soberanamente, qualquer questao de ordem ou submeté-la ao
Plenário, quando omisso a Regimento;
p) -mandar anotar em livros proprios os precedentes regimentals, para
soluçao de casos, analogos;
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-manter a ordem no recinto da Cãmara, advertir os assistentes, retirá-Ios do
recinto, podendo soticitar a forca necessária para esses fins;
.anunciar o término das sessôes, convocando, antes, a sessão seguinte;
organizar a Ordem do Dia da sessâo subseqUente, fazendo constar
obrigatoriamente e mesmo sern parecer das comissOes, pelo menos nas trés Ultimas
sessães antes do término do prazo, os projetos de lei corn prazo de aprovacao,
-comunicar ao Ptenário, na primeira sessâo subsequente a apuracao do fato,
fazendo constar da ata a declaracao da extincao de mandato nos casos previstos na
legistaçao especifica e convocar imediatamente o respectivo suptente.
Ill Quanto a administracao da Câmara:
nomear, exonerar, promover, remover, admitir, suspender e demitir
funcionános da Câmara, conceder-Ihes férias, licencas, abono de faltas, aposentadoria
e acréscimo de vencimentos determinados por tel e promover-Ihes a responsabilidade
administrativa, civil e criminal;
-contratar advogado, mediante autorizaçao do Plenário, para a propositura de
açoes judicials e, independentemente de autorizaçao, para defesa nas açOes que
forem movidas contra a Câmara ou contra ato da Mesa ou da Presidéncia;
C) -superintender 0 servico da Secretaria da Cãmara, autorizar, nos limites do
orcamento, as suas despesas e requisitar o numerãrio ao Executivo;
d)- apresentar ao Plenário, ate o dia 10 (dez) de cada més, o balancete retativo
as verbas recebidas e as despesas do més anterior;
-proceder as licitacoes para compras, obras e servicos da Câmara de acordo
corn a tegislacao pertinente;
-determinar a abertura desindicâncias e inqueritos administrativos;
-rubricar os tivros destinados aos serviços da Câmara e de sua Secretana;
-providenciar, nos termos da Constituicão do Brasil a expedicao de certidOes
que the forem solicitadas, relativas a despachos, atos ou informacoes a que os
mesmos, expressamente, se refiram;
-fazer, ao firn de sua gestao, relatôrio dos trabaihos da Câmara.
IV -Quanto as relaçOes externas da Cãmara:
-dar audiéncias püblicas na Câmara em dias e horas pré-fixadas;
-superinterider e censurar a publicação dos trabalhos da Câmara, não
permitindo expressoes vedadas pelo Regimento;
C) -manter, em nome da Câmara, todos os contatos de direito corn a Prefeito e
demais autoridades;
-agir judicialmente em nome da Câmara "ad referendum" ou por deliberaçao
do Ptenário;
-encaminhar ao Prefeito os pedidos de informacães formulados pela Câmara;
-dar chéncia ao Prefeito em 48 (quarenta e olto) horas, sob pena de
responsabhlidade, sempre que se tenham esgotado os prazos previstos para a
-
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apreciação de projetos do Executivo, sem deliberaçao da Cärnara ou rejeitados Os
mesmos na forma regimental:
g) -promulgar as resoluçoes e decretos legislativos, bern coma as leis cujo veto
tenha sido rejéitado pelo Plenário.
Art. 21 -Compete ainda ao Presidente:
I -representar a Câmara Municipal em Juizo e fora dele:
II -interpretar e fazer cumprir o Regimento interno.:
Ill -executar as doliberacOes do Plenarlo:
IV -assinar a Ata das sessôes, Os editais, as portarias e o expediente da
Câmara;
V -dar andarnento legal aos recursos interpostos contra atos seus, da Mesa ou
da Camaro;
VI -licenclar-se da Presidência, quando precisar ausentar-se do Municiplo par
mais do 15 (quirtze) dias;
VII -clar posse ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores que não forarn
empossados no prirneiro dia da legislatura; aos suplentes de Vereadores, presidir a
sessão do elolçao da mesa do periodo seguinte e dar-Ihe posse:
VIII -doclarar extinto a mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores nos
casos provistos em Id;
IX -substituir o Prefeito e o Vice-Prefeito, na falta de ambos, completando o
seu mandato, ou ate que se realizem novas eleicOes, nos temios da IegisIaçao
pertinerite:
X -represeritar, par decisão do Plenário, sobre a inconstitucionalidade de Iei ou
ato municipal;
Xl -interpelar judicialmente a Prefeito, quando este deixar de colocar a
disposiçao da Cârnara, no prazo legal, as quantias requisitadas ou a pamela
correspondente ao duodécimo das dotaçaes orcamentarias.
XII -solicitar, par decisão do maioria absoluta da Câmara, a intervençao no
munlclpio nos casos admitidos pela Constituiçao da Repüblica e pela Constituicão do
Estado.
XIII -encaminhar, para parecer prévio, a prestaçao de contas do Municipio ao
Tribunal do Cantos do Estado ou ôrgao a que for atribuida tal competéncia.
Art. 22 -Ao Presidente e facultado a direito de apresentar proposicoes a
consideracao do Plenário, mas, para discuti-las, deverá afastar-se da Presidéncia
enquanto so tratar do assunto proposto.
Art. 23 -O Presidente da Câmara ou seu substituto legal, so terã voto:
l -no eIeiço da Mesa:
II -quando a matéria exigir, para sua aprovaçao, a voto favorável de 2/3 (dais
terços) dos membros da Camara:
Ill -quando houver empate em qualquer votaçâo no Plenário.
Art. 24 -A PresidOncia, estando corn a palavra, é vedado interromper ou
apartear.
Art. 25 -o Presidente em exerciclo, serã sempre considerado para efeito de
"quorum" para discussão e votaçao do Plenârio.
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sEcAo v
Dos Secretários
Art. 26 -Compete ao 10 Secretário:
constatar a presença dos Vereadores ao abrir-se a sessão, ,confrontando-a
corn o Livro de Presença, anotando os que cornpareceram e os que faltaram, corn
causa justificada ou não e consignar outras ocorrências sobre o assunto, assim como
encerrar o referido Iivro, ao final da sessao;
II -fazer a chamada dos Vereadores nas ocasiôes determinadas pelo Presidente;
III -ler a ata e o expediente do Prefeito e de Diversos, bern como as proposicOes
e demais papeis que devam ser de conhecirnento do Plenário;
IV -fazer a inscricâo de oradores;
V -superintender a redaçao da ata, resumindo os trabalhos da sessão,
assinando-a juntarnente corn o Presidente e o 20 Secretário;
VI -redigir e transcrever as atas das sessôes secretas;
VII -assinar corn o Presidente e o 20 Secretário as Atos da Mesa;
VIII -auxiliar a presidência na observãncia deste Regirnento;
Art. 27 -Compete ao 20 Secretãrio substituir 0 10 Secretârio nas suas auséncias,
licenças e irnpedirnentos, bern como auxiliá-lo no desempenho de suas atribuiçoes,
quando da realizaçao das sessOes plenárias.
-

CAPITULO ii
Das Corn issôes

sEcAoI
Disposiçoes Preliminares
Art. 28 -As CornissOes da Cârnara seräo:
I -Perrnanentes, as que subsistem através da Legislatura;
II -Temporárias, as que são constituidas corn finalidades especiais ou de
representacao a se extinguirern corn o término da Legislatura, ou antes dela, quando
preenchidos os fins para os quais forern constituidas.
Art. 29 -Assegurar-se-a nas CornissOes, tapto quanto possivel, a representacão
proporcional dos parti dos que participern da Câmara Municipal.
Paragrafo Unico -A representaçao dos partidos se a obtida dividindo-se a nUmero
de rnembros da Cãmara pelo nürnero de cada Comissão, e o nUrnero de Vereadores
de cada Partido pelo quociente assirn alcançado, obtendo-se, então o quociente
partidãrio.
Art. 30 -Poderâo participar dos trabalhos das ComissOes, como mernbros
crednciados e sern direito a voto, técnicos de reconhecida cornpetència ou
representantes de entidades idôneas, que tenharn legitimo interesse no esclarecimënto
de assunto submetido a apreciacão das rnesmas.
§ 1° -Essa credencial será outorgada pelo Presidente da Comissão, por iniciativa
prOpria ou por deliberaçao da rnaioria de seus rnernbros.
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§ 20 -Por motivo justificado o Presidente da Comissão poderá determinar que a
contribuiçäo dos membros credenciados seja efetuada por escrito.
§ 3° -No exercicio de suas atribuiçoes, as ComissOes poderao convidar
pessoas iriteressadas, tomar depoirnento, solicitar informaçoes e documentos e
proceder a todas as diligencias que julgarem necessárias.
§ 40 -Poderão as Comissoes solicitar do Prefeito, por intermédio do Presidente
da Camara e independentemente de discussão e votacao do Plenário, todas as
informaçOes que julgarern necessárias, ainda que não se reiiram as propo&çOes
entregues a sua apreciacao, mas desde que o assunto seja de competencia das
mesmas.
§ 50 -Sompro que a Comissão solicitar inforrnaçoes do Prefeito ou audlOncia
prellrnlnar do outra Cornissao, fica interrompido o prazo a que se refere o § 1° do
artlgo 55 da Lei Organia Municipal, ate o máximo de 15 (quinze) dias, findo o qual
devera a Cornissão exarar o seu parecer.
§ 60 -O prazo nâo serã interrompido quando se tratar de projeto corn prazo fatal
para deliheração; neste caso, a Comissão que solcitar as infomiaçoes poderá
completer seu parecer ate 48 (quarenta e oito) horas, apôs as respostas do Executivo,
desde quo o Projoto ainda se encontre em tramitaçãono Plenário. Cabe ao Presidente
diligoncler junto ao Prefeito, para que as informaçoes sejam atendidas no menor
ospao do tempo possivel;
§ 7° -As ComissOes da Cãmara diligenciarao junto as dependéncias, arquivos e
repartlGêos municipais, para tanto solicitadas pelo Presidente da Cârnara ao Prefeito
as provldôncias necessàrias ao desempenho de suas atribuiçOes regimentais.
sEcAo ii
Das Comissôes Permanentes
Art, 31 -As CornissOes Permanentes tern por objetivo estudar os assuntos
submetidos ao seu exarne, manifestar sobre eles a sua opiniao e preparar, por
Iniciativa prOpria ou indicaçao do Plenário, projetos de resoluçào atinentes a sua
espoclaliciade, competindo-Ihes, em razão da matéria de sua competencia:
I -realizar audiências pUblicas corn entidades da sociedadecivil.
II -convocar as Secretários Municipais ou Diretores equivalentes, para prestar
informaçes sabre assuntos inerentes as suas atribuiçOes:
Ill- receber peticoes, reclamaçoes, representaçoes ou queixas de qualquer
possoa contra atos ou omissöes dasautaridades pUblicas;
IV -solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão:
V -exercer no âmbito de sua competéncia, a fiscalizaçao dos atos do
Executivo e do adrninistraçao indireta.
Art, 32 -As Comissôes Permanentes são 08 (oito), cornposta cada uma de 3
(trés) membros e tern as seguintes denominaçOes:
I -Justice e Redacao;
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II -Financas e Or(;amento;
III -Obras e Servicos Püblicos;
IV -Educacao, Saüde Püblica;
V -Turismo, Esporte e Lazer;
VI -Meio Ambiente
VII Seguranca Püblica e Direitos Humanos;
VIII Defesa do Consumidor
Art.33 -Compete a Cornissão de Justica e Reda(;ao manifestar-se sobre todos os
assuntos entregues a sua apreciaçâo, quanto ao seu aspecto constitucional ou juridico
e quanta ao seu aspecto gramatical e logico, quando solicitado a seu parecer por
imposiçäo regimental ou por deliberacao do Plenário.
§ 10 -É obrigatöria a audiência da Comissão de Justica e Redacao sobre todos
os processos que trarnitarern pela Câmara, ressalvados os que, explicitarnente tiverem
outro destino por este Regimento.
§ 2°- Concluindo a Cornissâo de Justica e Redacao pela ilegalidade ou
inconstitucionalidade de urn projeto, deve a parecer ir a Plenário para ser discutido e,
somente quando rejeitado a parecer prasseguirã a processo sua tramitacao.
§ 30 -A Comissão de Justica e Redaçao compete manifestar-se sobre a mérito
das seguintes proposicoes:
.organizaçáo administrativa da Câmara e da Prefeitura;
-contratos, ajustes, convénios e consorcias;
-Iicença ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores.
Art. 34 -Compete a Comissão de Finanças e Orcamento emitir parecer sobre
todos as assuntos de caráter financeiro, e especialmente sobre:
I -proposta arçamentária (anual é plurianual);
II -prestacao de contas do Prefeito e da Mesa da Câmara, mediante a parecer
de
prévia do Conselho de Contas dos Municipios, concluindo por projeto
resolucao;
III -proposicoes referentes a matéria tributária, abertura de créditos adicionais,
empréstimos püblicos e as que, direta,ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita
do Municiplo, acarretem responsabilidade ao eraria municipal ou interessem ao crédita
püblico;
IV -proposiçöes que fixem os vencimentos do funcionalismo, as subsidios do
Prefeito e do Vice-Prefeito e a verba de representação do Prefeito, e as subsidios dos
Vereadores;
V -as que, direta ou indiretamente, representem mutacao patrimonial do
Municipio.
§ 11 Compete, ainda, a Comissâo de Financas e Orçamento:
a) -apresentar ate a dia 31 (trinta e urn) de maia do primeira periodo de reuniOes
do Ultimo ano da legislatura, projetos de Resoluçao, fixando os subsidios dos
Vereadores, tudo na forma da Iegislaçao federal e estadual pertinente e para vigarar
na legislatura seguinte;
b) -zelar para que, em nenhuma Iei emanada da Câmara ou em qualquer de
suas resolucoes, sejam criadas encargos ao erário municipal, sem que se
especifiquem as recursos necessários a sua execucão.
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§ 2° -Na falta da iniciativa da Cornissão de Finanças e Orcamento, para as
proposiçoes contidas na alinea "a" do parágrafo anterior, a Mesa apresentará
projetos de Resolucao, corn base na remuneração pertinente ern vigor e, no caso de
insistência dos mesmos, as proposiçOes em referéncia poderao ser apresentadas por
Vereadores, desde que assinadas por 1/3 (urn terco) da Câmara.
§ 31-E obrigatOrio 0 parecer da Comissão de Finanças e Orçarnento, sobre as
matérias enumeradas neste artigo, em seus incisos I a V, não podendo ser
submetidas a discussâo e votaçao do Plenário sem o parecer da Comissão.
Art. 35 -Compete a Cornissão de Obras e Serviços Pt3biicos:
I emitir parecer sobre todos os processos atinentes reaiizaçao de obras e
execuço de servicos pelo Municipio, autarquias, entidades paraestaduais e
concessionãrias de servicos püblicos de âmbito municipal, quando não haja
necessidade de autorizaçao legislativa, e outras atividades que digam respeito a
transporte, comunicaçOes, indüstria, comércio e agricuitura, mesmo que se relacionem
corn atividades privadas, mas sujeitas a deliber.açao da Cámara;
II -fiscalizar a execuçâo dos Pianos do Governo;
ill -emitir parecer sobre os processos referentes a educacao, ensino e artes, ao
patrimônio histOrico, aos esportes, a higiene e saUde ptbIica e as obras assistênciais.
Art. 36 -Compete a Cornissão de Educaão, SaUde Püblica e Meio Ambiente:
I -Emitir parecer sobre todos as processos referentes ao sistema educacional, a
saUde e ao meio ambiente.
II -Fiscalizar a execucao dos pianos e prograrnas da adrninistraçao municipal,
nas areas de sua competencia.
Art. 37 Compete a Comissão de Turismo, Esporte e Lazer:
I -Emitir parecer sobre todos as processos referentes as atividades de turismo,
aos esportes e lazer.
II -Fiscalizar a execucão dos pianos e prograrnas da administraçao municipal,
nas areas de sua competência.
Art. 37 A Compete a Comissào de Seguranca PCiblica e Direitos Humanos:
zelar pela segurança pUblica no Municipio;
II articular-se corn os Orgaos competentes sempre que tomar conhecimento
de irregularidades que cause danos a segurança do cidadão;
III fiscalizar a execucao de projetos e programas da adrninistração que digarn
respeito a seguranca püblica e aos direitos humanos;
IV
se fazer representar nas palestras e seminários promovidos pelos
segmentos organizados da Sociedade que envolvam assuntos na sua area de
competencia;
V emitir Parecer em todas as matérias relacionadas a Seguranca Pübiica e
aos Direitos Humanos;
VI acompanhar e fiscalizar, quando necessário, denUncias contra a Guarda
Municipal Policia Militar e Policia Civil.
Art. 37 8 Compete a Comissão de defesa do Consumidor.
prestar as consumidores orientaçâo permanente sobre seus direitos e
garantias;
-

-

-
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II informar, conscientizar e motivar o consurnidor atravésdos diferentes meios
de comunicaçäo;
-

III solicitar instauração de inquerito policial para a apreciacao de delito contra
os consumidores, nos termos da IegisIacao vigente;
representar ao Ministério Püblico competente para fins de adocao de
IV
medidas processuais no âmbito de suas atribuicOes;
V solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, Estado e do Municipio,
bern coma auxiliar a fiscalizacao de bens e servicos;
planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a politica Municipal de
VI
proteção do consumidor;
VII receber, analisar, avaliar e encaminhar consultas, denUncias ou sugestoes
apresentadas par entidades representativas ou pessoas juridicas de direito pUblico ou
privado;
apreciar e emitir parecer em todas as matérias qué envolvam ou
VIII
representem onus ao consurnidor em trarnitacao na Cãrnara Municipal.
Art. 38 -A composicâo das Cornissôes Permanentes será feita de comurn
acordo pelo Presidente da Cãmara e os Lideres ou representantes de bancadas.
§ 10 -As Cornissôes Permanentes são eleitas par urn biênio da legislatura.
§ 21 No ato das Comissoes Permanentes, figurará sernpre o name do
Vereador efetivo, ainda que licenciado.
Art. 39 -Não havendo acordo, proceder-se-â a escolha dos membros das
Cornissôes Permanentes por eleicao na Cãmara, votando cada Vereador em urn ünico
name, para cada Comissão, considerando-se eleitos os maisvotados.
§ 11-Proceder-se-A tantos escrutinios quantos forem necessários para
completar a preenchimento de todos os lugares de cada Comissao.
§ 20 -Havendo empate, considerar-se-á eleito a Vereador do Pártido ainda não
representada na Comissão.
§ 30 -Se os empatados se encontrarem em igualdade de candiçaes, será
considerado eleito a mais votado na eleiçao para Vereador.
Art. 40 -A votacao para constituicaa de cada uma das Comissöes Permanentes
se fará mediante voto a descoberto, em cédula separada, irn.pressa,
datilografada ou manuscrita, corn a indicacaa do name do votado e assinada pelo
votante.
§ 1° -o rnesmo Vereador não poderã participar em mais de 2 (duas) ComissOes.
§ 21 -o Vice-Presidente da Mesa, no exercicia da Presidência, nos casos de
impedimento e Iicenças do Presidente, nos termos do § 20, do artigo 70, deste
Regimento, terà substituto nas Cornissôes Permanentes a que pertencer, enquanto
substituir a Presidente da Mesa.
§ 30 -As substituiçoes dos membros das Comissoes, nos casos de impedimenta
ou renüncia, serão apenas para completar a biênio do mandato.
-

-

-

-

-

-

-
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sEcAo iii
Dos Presidentes e Vice- Presidentes das ComissOes Permanentes
Art. 41 -As ComissOes Permanentes, logo que constituidas, reunir-se-ão para
eleger os respectivos Presidentes e Vice-Presidentes e deliberar sobre os dias, hora
de reuniäo e ordeni dos trabalhos, deliberaçOes essas que serão consignadas em livro
prôprio.
Art. 42 -Compete aos Presidentes das Comissães Permanentes:
I -convocar reuniOes extraordinárias;
II -presidir reuniôes e zelar pela ordern dos trabalhos;
III -receber a matéria destinada a Cornisso e designar -Ihe relator;
IV -zelar pela observância dos prazos concedidos a Cornissão;
V -representar a Comissão nas relacOes com a Mesa e o Plenário;
VI -conceder vista de proposiçoes aos membros da cornissão, que não poderá
exceder a 3 (trés) dias, para as proposiçOes em regime de tramitaçao ordinária.
VII -solicitar substituto a Presidència da Câmara para os membros da
Comissâo.
§ 10-0 Presidente da Comissao Permanente poderá funcionar como relator e
terá direito a voto, em caso de empate.
§ 20 -Dos atos do Presidente da Cornissão Permanente cabe, a qualquer
membro, recurso ao Plenãrio.
§ 31 -o Presidente da Comissâo Permanente serã substituido, em sua
auséncia, faltas, impedimentos e licenças, pelo Vice-Presidente.
Art. 43 -Quando duas ou mais Comissöes Permanentes apreciarem
proposiçOes ou qualquer matéria em reunião conjunta, a presidéncia dos trabalhos
caberá ao mais idoso presidente da Cornissão, dentre os presentes, se desta reuniâo
conjunta nao estiver participando a Comissão de Justiça e Redacao, hipótese em que
a direçao dos trabalhos caberá ao Presidente desta Comissão.
Art. 44 -Os Presidentes das Comissöes Permanentes reunir-se-âo,
mensalmente, sob a PresidOncia do Presidente da Càmara, para. examinar assuntos
de interesse cornurn das Comissôes e assentar providéncias sobre o melhor e mais
rapido andarnento das proposiçOes.

sEcAo iv
Das Reunioes
Art. 45 As Comissôes Permanentes reunir-se-ão, ordinariamente, no edificio da
Câmara, nos dias e hora previamente fixados quando do sua primeira reunião.
§ 1° -As reuniOes extraordinárias serão sempre convocadas corn antecedéncia
minima de 24 (vinte e quatro) horas, avisando-se, obrigatoriarnente, a todos os
integrantes da Cornissão, prazo esse dispensado se contar, o ato de convocacão, corn
a presenca de todos os membros.
-
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§ 2° -As reuniOes, ordinárias e extraordinárias, durarão a tempo necessário para
Os seus fins, salvo deliberaçao em contrário pela maioria dos membros da Comissâo,
serão publicas.
Parágrafo CJnico -As ComissOes Permanentes não poderao reunir-se no periodo
da ordem do Dia das sessöes da Câmara, salvo para emitirem parecer em matéria
sujeita a tramitacão de Urgéncia Especial, ocasião em que serão as sessôes
suspensas.
Art. 46 -As ComissOes Permanentes somente deliberarão cam a presença da
maioria de seus membros.
SEcAO v
Das Audièncias das Comissöes Permanentes
Art 47 -Ao Presidente da Câmara incumbe, dentro do prazo improrrogável de 3
(trés) dias, a contar da data do recebimento das proposiçoes,encaminhá-las as
ComissOes competentes para exararem pareceres.
§ 10 -Os projetos de lei de iniciativa do Prefeito, com solicitaçao de urgencia,
serão enviados as Comissoes Permanentes pelo Presidente, dentro do prazo de 3
(trés) dias da entrada na Secretaria Administrativa, independentemente da leitura no
Expediente da sessão.
§ 20- Recebido qualquer processo, a Presidente da Comissão designará relator,
independentemente de reuriião, podendo reservá-lo a sua propria consideraçao.
§ 30 0 prazo para a Comissão exarar parecer será de 15 (quinze) dias, a
contar da data do recebimento da matéria pelo Presidente da Comissão.
§ 41- 0 Presidente da Comissão terá a prazo improrrogavel de 2 (dais) dias
para designar a relator, a contar da data do recebimento do processo.
§ 50 0 relator designado terá a prazo de 7 (sete dias para a apresentaçao do
parecer.
§ 61-Findo a prazo, sem que o parecer seja apresentado, a Presidente da
Comissão avocará o processo e emitirá o parecer.
§ 70 .Quando se tratar de projetos de lei de iniciativa do Prefeito ou de iniciativa,
de, pelo menos 1/3 (urn terco) dos Vereadores, em que tenha sido solicitada urgOncia,
observar-se-â a seguinte:
-o prazo para a Comissão exarar a parecer será de 6 (seis) dias, a contar do
recebimento da matéria pelo seu Presidente;
-o Presidente da Comissào terâ o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, para
designar relator, a contar da data do seu recebimento;
-o relator designado terã prazo de 3 (trés) dias, para apresentar parecer, findo
o qual, sern que a mesmo tenha sido apresentado, 0 Presidente da Comissão avocará
o processo e ernitirá 0 parecer;
-findo a prazo para a Comissão ou incluido na Ordem do Dia, sem a parecer
da Comissão faltosa.
§ 80 -Caso a proposiçào näo deva ser objeto de deliberacao, a Presidente da
Câmara determinara o seu arquivamento, ressalvado ao interessado o direito de
recurso.
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Art. 48 -Quando qualquer proposicao for distribulda a mais de uma Comissão,
cada qual dará o seu parecer, separadamente, sendo a Comissão de Justica e
Reclação ouvida sempre em primefro lugar e a de Financas e Orcamento em Ultimo.
§ 1 0 -O processo sobre o qual deva pronunciar-se mais de uma Comissão, será
encamnhado diretamente de uma para outra, feitos registros nos protocolos
compotentes.
§ 2° -Quando urn Vereador pretender que uma Comissão se manifeste sobre
determineda matéria, requerê-lo-á, por escrito, indicando obrigatoriamente e corn
preciséo a questâo a ser apreciada, sendo a requerimento submetido a votacâo do
Plenérlo, cam discussâo. 0 pronunciamento da Cornissão versará, no caso,
excluslvamonto sobre a questao formulada.
30
§ -Esgotados as prazos concedidos as ComissOes, o Presidente da Carnara,
de oflcio, ou a requerimento de qualquer Vereador, independenternente do
pronunciamento do Plenario, designara urn Relator Especial, para exarar parecer
dentro do prazo Improrrogével de 6 (seis) dias.
40 -Flndo 0
prazo previsto no parágrafo anterior, a matéria será inclu;ida na
§
Ordorn do Dia, para deliberação, corn ou sem parecer.
50 Por entendimento entre os respectivos Presidentes, duas ou mais
§
Cornissôes podorao apreciar matéria em conjunto, respeitado a disposto no artigo 40,
dosto Regimento.
Art. 49 -È vedado a qualquer Comissâo manifestar-se:
I- sobre constitucionalidade ou legalidade da proposiçao, em contrário ao
parecor da Comlssâo de Justiça e Redacao;
II -sobre a conveniência ou a oportunidade de despesa, em oposicao ao
parocer do Comissao de Finanças e Orcarnento;
Ill -sobre a que não for de sua atribuição especifica, ao apreciar as proposiçoes
submotidas a seu exame.
sEcAo VI
Dos Pareceres
Art. 50 -Parecer é a pronunciamento da Comissão sobre qualquer matéria sujeita
co sou estudo.
Parégrafo Cinico -o parecer sera escrito e constará de 3 (trés) partes:
I -exposhão da matéria em exame;
II -conclusOes do relator, tanto quanto possivel sintéticas, corn sua opiniao
sobre a convenléncia da aprovaçâo ou rejeição total ou parcial da matéria, e quando
for a coso, oferecendo-Ihe substitutivo ou emerida;
Ill -decisão da Comissão, corn a assinatura dos membros que votaram a favor
ou contra.
Art.51 -Os membros dos ComissOes emitirão seu juizo sobre a manifestação do
relator, mediante voto.
§ 10 - O relatOrio sornente será transformado em parecer se aprovado pela
rnaioria dos membros da cornisso.
26

20 -A simples aposicâo da assinatura, sern qualquer outra observaçao,
implicará na concordãncia total do signatârio a manifestaçâo do relator.
§ 30 -Para efeito de contagem de votos ernitidos, serão ainda considerados
corno favoráveis Os que tragarn, ao lado da assinatura do votante, a indicaçao 'corn
restriçOes ou 'pelas conclusOes.
§ 40 Poderá o membro da Comissão exarar "voto em separado.", devidamente
fundamentado:
"Pelas Conclusöes", quando favorável as conclusOes do relator, Ihes dê outra
e diversa fundamentacao;
'Aditivo", quando, favorável as conclusOes do relator, acrescente novos
argumentos a sua fundamentacao;
Ill -'Contrário", quando se oponha frontalmente as conclusoes do relator.
§ 51 0 voto do relator nao acolhido pela maioria da Corissão constituirá
"voto vencido".
§ 60 -O "voto em separado" divergente ou não das conclusôes do relator, desde
que acolhido pela maioria da Comissâo, passara a constituir seu parecer.
Art. 52 -o projeto de lei que receber parecer contrário, quanto ao mérito, de
todas as comissOes a que distribuido, serã tido como rejeitado.
-

SEQAO VII
Das Atas das Reuniöes
Art. 53 -Das reuniOes das ComissOes lavrar-se-ão atas, corn o sumârio do que,
durante elas houver ocorido, devendo consignar, obrigatoriamente:
I -a hora e local da reunião;
II -Os nomes dos membros que comparecerern e dos que nao ge fizerem
presentes, corn ou sem justificativa;
Ill -referéncias sucintas aos relatôrios lidos e dos debates;
IV -relacao da rnatéria distribuida e Os nomes dos respectivos relatores, cujo ato
poderá ocorrer bra das reuniôes.
Paragrafo Unico -Lida e aprovada, no inlcio de coda reunião, a ata anterior será
assinada pelo Presidente da Cornissão.
Art. 54 -A Secretaria, incumbida de prestar assistência as ComissOes, alérn da
redacao das atas de suas reuniôes, caberâ manterprotocolo especial para coda urna
delas.

sEcAo VIII
Das Vagas, Licenças e Impedimentos
Aft 55 -As vagas das Comissöes verificar-se-ão:
I -corn a renüncia;
II -corn a perda do lugar.
§ 11-A renUncia de qualquer rnernbro da Cornissäo serâ ato acabado e
definitivo, desde que rnanifestada, por escrito, a Presidência da Càmara.
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§ 2° -Os membros das ComissOes Permanentes serão destituidos, caso não
comparecam, injustificadamente, a 5 (cinco) reuniôes ordinárias consecutivas, não
mais podendo participar de qualquer Comissão Permanente, durante o biênio,
§ 3°- As faltas, as reuniôes da Comissão, poderao ser justificadas quando
ocorra justo motivo, tais como: doenca, nojo ou gala, no desempenho de missôes
oficiais da Cârnara ou do Municipio, que impecam a presenca, as rnesmas, do
Vereador.
§ 40 -A destituiçao dar-se-á por simples representação de qualquer Vereador,
dirigida ao Presidente da Câmara, que, após comprovar a autenticidade das faltas e a
sua não justificativa, em tempo hâbil, declarará vago o cargo na Comissäo.
§ 50 0 Presidente da Cãmara preencherá, por nomeac.ao as vagas verificadas
nas Comissöes, de acordo corn a indicacao do lider do Partido a que pertencer o
substituido.
Art. 56 -No caso de licenga ou impedimento de qualquer membro das Comissôes
Permanentes, caberã ao Presidente da Câmara a designação do substituto, mediante
indicacão do lider do partido a que pertenca a lugar.
§ 11-Tratando-se de licenca do exercicio do mandato do Vereador, a nomeacão
recairá, obrigatoriamente, no respectivo suplente que assumir a Vereança.
§ 21- A substituicao perdurará enquanto persistir a Iicença ou o impedimento.
-

sEcAo ix
Das Comissöes Temporárias
Art. 57 -As ComissOes Temporarias poderão ser:
I -ComissOes Especiais;
II -Comissaes Parlamentares de Inquerito:
ill -Comissôes de Representação;
IV -ComissOes de Investigaçao e Processantes.
Art. 58 -As ComissOes especiais, criadas por dehberaçao do Plenârio, serão
destinadas ao estudo de assuntos especificos e a representaçao da Câmara em
Congressos, solenidades ou outros atos püblicos,
§ 10 -As ComissOes Especiais são constituidas mediante apresentação de
projetos de Resolução, de autoria da Mesa, ou então, subscrito por 1/3 (urn terco), no
minimo, dos membros da Cãmara.
§ 20- 0 projeto de Resoluçao a que alude o paragrafo anterior.
independentemente de parecer, terá uma Unica discussão e votação, na Ordem do
Dia da sessão subsequente âquela de sua apresentacão.
§ 30 -O Projeto de Resoluçao, propondo a constituição de Cornissão Especial,
deverá indicar. necessariarnente:
-a finalidade, devidamente fundamentada;
-o nümero de membros;
-o prazo de funcionarnento.
§ 40 -Ac Presidente da Cãmara caberá indicar as Vereadores que comporão a
Comissão Especial, assegurando-se, tanto quanta possivel, a representaçao
proporcional partidária.
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50
-O primeiro signatario do projeto de Resoluçao que a propos.
§
obrigatóriamente, fará parte da Comisso Especial. na qualidade de seu Presidente.
§ 60 -Concluidos seus trabaihos, a Comissáo Especial elaborará parecer sabre
a matéria, enviando-o a publicaçao. Outrossim, o Presidente comunicarã ao Plenário a
conclusão de seus trabaihos.
§ 70-Sempre que a Comissão Especial julgar necessário consubstanciar o
resultado de seu trabaiho numa proposição. deverâ apresentá-la em separado.
onstituindo a parecer a respectiva justificativa. respeitada a iniciativa privativa do
Prefeito, Mesa e Vereadores, quanto a projetos de Iei, caso em que oferecerâ tao
somente a proposicao corn sugestao, a quern de direito.
§ 80- Se a Comissão Especial deixar de concluir seus trabalhas dentro do prazo
estabelecido, flcará, automaticamente, extinta, salvo se 0 Plenário houver aprovado,
em tempo hábil, prorrogaçào de seu prazo de funcionamento, através, de Projeto de
Resolução de iniciativa de todos os seus membros, cuja tramitacao obedecerá ao
estabelecido no § 2° deste artigo.
90
-Nâo caberá constituicao de Comissão Especial para tratar de assuntos de
§
competéncia especifica de qualquer das ComissOes Permanentes.
Art. 59 As Comissôes Parlamentares de lnquerito, que terão paderes de
investigação proprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento
Interno da Casa, serâo criadas pela Câmara Municipal, mediante requerimento de urn
terço de seus membros, para a apuracao de fato determinado e por prazo certo, sendo
suas conclusOes, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Püblico, para que promova
a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
Art. 60 -As Comissôes de Representacao tern por finalidade representar a
Câmara em atos externos de caráter social.
§ 11-As ComissOes de Representaçao serão constituidas por deliberacão do
Presidente da Câmara ou a requerimento subscrito, no minimo, pela malaria absoluta
do legislativo, independentemente de deliberacao do Plenário.
§ 21-Os membros da Camissão de Representaçao serão designados de
imediato pelo Presidente.
30_
A Comissão de Representacao, constitu Ida a requerimento da malaria
§
absoluta da Cãmara, será sempre presidida pelo primeiro de seus signatarios, quando
dela nao faca parte o Presidente da Câmara ou o Vice-Presidente
Art. 61 -As ComissOes de lnvestigaçôes e Processantes serâo constituidas com
as seguintes finalidades:
I -apurar infraçaes politica-administrativas do Prefeito e dos Vereadores, no
desempenho de suas funcoes e nas termos uixadas na legislacao federal pertinente.
II -destituiçao dos membros da Mesa, nos termas dos artigos 16 e 18 deste
Regimento.
Art. 62 -Aplicam-se, subsidiariamente, as Comissôes Temporârias, no que
couber e desde que não calidentes corn Os desta Secao, Os dispositivos concernentes
as Comissôes Permanentes.
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CAPITULO III
Do Plenário
Art. 63 -Plenário e o Orgao deliberativo e soberaro da Câmara Municipal,
constituido pela reunião de Vereadores em exercicio, em local, forma e nümero
estabelecidos neste Regimento.
§ 11-O local é o recinto de sua sede.
§ 20 -A forma legal para deliberar é a sessão regida pelos dispositivos referentes
a matéria, estatuidos em leis ou neste Regimento.
§ 3° -o nümero e o quorum' determinado em lei ou neste Regimento, para a
realizaçao das sessôes e para as deliberaçoes.
Art. 64 -A discussão e a votaçao de matéria pelo Plenáno, constantes da Ordern
do Dia, sO poderâo ser efetuadas corn a presença da maioria absoluta dos membros
da Câmara.
Parágrafo ünico -Aplica-se as matérias sujeitas a discussão e votacao no
Expediente o disposto no presente artigo.
Art. 65 -O Vereador que tiver interesse pessoal na deliberaçao nao poderé votar,
sob pena de nulidade da votacão, se o seu voto for decisivo.

CAPITULO IV
Da Secretaria Administrativa
Art. 66 -Os servicos administrativos da Câmara far-se-ao através de sua
Secretaria Administrativa e reger-se-ao por regulamento, baixado pelo Presiderite.
Parágrafo Unico -Todos os servicos da Secretaria Administrativa serâo dirigidos
e disciplinados pela Presidéncia da Cãmara, que poderá contar corn o auxilio dos
Secretários:
Art. 67 -A nomeaçao, admissäo e exoneracao, dernissão.e dispensa, bern como
os demais atos de Adrninistraçao dos servidores da Cârnara competem ao Presidente,
de conformidade corn a legislaçao vigente.
Art. 68 -Todos os servicos da Câmara, que integram a Secretaria
Administrativa, serão criados, rnodificados ou extintos por Resoluçao; a criaçao .ou
extincao de seus cargos, bern como a fixacao de seus respectivos vencimentos serâb
por lei, de iniciativa privativa da Mesa, respeitado o disposto no artigo 37 e seus §, da
Constituicâo Federal.
Paragrafo ünico -Os servidores da Cârnara ficarn sujeitos ao mesrno regime
juridico dos servidores da Prefeitura Municipal.
Art. 69 -Poderao os Vereadores interpelar a Presidência sobre os servicos da
Secretaria Administrativa ou sobre a situaçâo do respectivo pessoal, apresentar
sugestOes sobre os rnesrnos, através de proposiçâo fundarnentada.
Art. 70 -A correspondencia oficial da Cãmara será elaborada pela Secretaria
Administrativa sob a responsabilidade da Presidência.
Art. 71 -Os atos administrativos, de cornpetência da Mesa e da Presidência,
serâo expedidos, corn observãncia das seguintes norrnas:
I -Da Mesa: Ato, numerado em ordem cronolOgica, nos seguintes casos:
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elaboracao e expedicao da discriminaco analitica das dotacoes
orçamentarias da Câmara, bern como alteracao, quando necessário:
-suplementacao das dotacoes do Orcamento da Cãmara, observando o limite
da autorizacao constante da lei Orcamentaria, desde que Os recursos para a sua
cobertura sejam provenientes da anulacao total ou parcial de suas dotacoes
orçarnentárias;
-outros casos como tais definidos em lel ou resolucao.
II- Da Presidéncia
a) -Ato, numerado em ordem cronolôgica, nos seguintes casos:
1- regulamentação dos serviços administrativos;
2 -norneacao de cornissOes especlais, especiais de inqu(§rito e de
representação;
3 -assuntos de caráter financeiro;
4 -designacao de substitutos nas cornissOes;
5— outros casos de competencia da Presidéncia e que nao estejam
enquadrados como portaria;
b) -Portaria, nos seguintes casos:
I -provimento e vacãncia dos cargos da Secretaria Administrativa e dernais de
efeitos individuals;
2 —autorizacao para contrato e dispensa de servidores sob o regime da
legislacao trabaihista, respeitados Os critérios da legislaçao pertinente em vigor;
aplicacäo de
3 abertura de sindicâncias e processo administrativos,
penalidades e demais atos individuals de efeitos internos;
4 -outros casos determinados em Iei ou resoluçâo.
Paragrafo Unico -A numeraçao de atos da Mesa e da Presidéncia, bern como das
Portarias obedecerá ao periodo de Legislatura.
Art. 72 —As determinaçoes do Presidente aos servidores da Câmara serão
expedidas por meio de instrucoes, observado o critério do parágrafo ünico do artigo
anterior.
Art. 73 A Secretaria Administrativa, mediante autorizaçâo expressa do
Presidente, fornecerá a qualquer municipe, que tenha legitimo interesse, no prazo de
• 15 (quinze) dias, certidäes de atos, contratos e decisOes, sob pena de
responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedicao.
No mesmo prazo deverà atender as requisioes judiciais, se outro não for fixado pelo
Juiz.
Art. 74 —A Secretaria Administrativa terá os livros e fichas necessârios aos
seus serviços e, especialmente, Os de:
I -termo de compromisso e posse do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e da
Mesa;
II decIaraco de bens;
III -atas das sessôes da Câmara e das reunlOes das Cornissäes;
IV registros de leis, decretos legislativos, resolucOes, atos da Mesa e da
Presidência portarias e instruçOes;
V -cópia de correspondencia oficial;
VI -protocolo, registro e indice de papels, Iivros e processos arquivados;
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VII protocolo, registro e indice de proposicOes em andamento e arquivadas;
VIII -licitaçoes e contratos para obras e servicos;
IX -contrato de servidores;
X -termo de compromisso e posse de funcionários;
XI -contratos em geral;
XII -contabilidade e finanças;
XIII -cadastramento dos bens mOveis.
§ 10- Os Iivros serão abertos, rubricados e encerrados pelo Presidente da
Câmara, ou por funcionãrio designado para tal fim.
§ 21-Os Iivros porventura adotados nos servicos da Secretaria Administrativa,
poderão ser substituldos por ficha ou outro sistema, convenientemente autenticados.
-

TITULO III
Dos Vereadores
CAPITULO I
Do Exercicio do Mandato
Art. 75 Os Vereadores são agentes
politicos, investidos do mandato
legislativo municipal para uma Legislatura,pelo sistema partidário e de representaçao
proporcional, por voto secreto e direto.
Art. 76 .Compete ao Vereador:
I -participar de todas as discussOes e deliberaçOes do Plenário;
II -votar na eleiçao da Mesa e das ComissOes Permanentes;
III -apresentar proposiçoes,que visem ao interesse coletivo;
IV -concorrer aos cargos da Mesa e das ComissOes Permanentes;
V -participar de ComissOes Temporarias;
VI -usar da palavra em defesa ou em oposicao as proposiçOes apresentadas a
deliberaçao do Plenano.
Art. 77 -São obrigacoes e deveres do Vereador:
I desincompatibilizar-se e fazer declaracao póblica de bens, no ato da posse e
no término do mandato, de acordo com a Lei Organica Municipal.
II -exercer as atribuiçOes enumeradas no artigo anterior;
Ill -comparecer decentemente trajado as sessôes, na hora pre-fixada;
IV -cumprir os deveres dos cargos para os quais for eleito ou designado;
V -votar as proposiçOes, submetidas a deliberacao da Cãmara, salvo quando
ele próprio tenha interesse pessoal na mesma, sob pena de nulidade da votacao,
quando seu voto for decisivo;
VI -comportar-se em Plenãrlo com respeito, não conversando em torn que
perturbe os trabalhos;
VII -obedecer as normas regimentais, quando ao uso da palavra;
VIII- residir no território do Municipio;
IX propor a Cârnara todas as medidas que julgar convenientes aos
interesses do Municipio e a seguranca e bem-estar dos municipes, bem como
impugnar as que lhe parecam contrárias ao interesse pUblico.
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Art. 78 -Se qualquer Vereador corneter, dentro do recintö da Câmara éxcesso
que deva ser reprimido, o Presidente cbnhecerá do fato e tomarâ as seguintes
provtdências, conforme sua gravidade:
I -adverténcia pessoal;
II -adverténcia em Plenário;
Ill -cassacao da pa1avr9;
IV -determinacão para retirar-se do Plenãrio;
V -proposta de sessão secreta para a Cãmara discutir a respeito, que deverá
ser aprovada por 2/3 (dois tercos) dos membros da Casa;
VI -proposta de cassacão de mandato, por infracao ao disposto na Iegislaçao
federal e estadual pertinente.
Parágrafo Unico para manter a ordern no recinto da Cãmara, o Presidente
pode solicitar a forca necessãria.
Art. 79 -É vedado ao Vereador:
I -desde a expedicao do diploma:
firmar ou manter contrato corn a Municipio, corn suas autarquias,
fundacoes, empresas pUblicas, sociedades de economia mista ou corn suas
ernpresas concessionárias de serviço püblico, salvo quando a contrato obedecer a
clãusulas uniformes;
aceitar cargo, emprego ou funcao, no ãmbito da administracão pUblica
direta ou indireta municipal, salvo mediante aprovação em concurso püblico e
observado a disposto no artigo 23 da lei Organica Municipal.
II -desde a posse:
ocupar cargo, funcao ou emprego, na administracão pUblica direta
ou
de
indireta do Municipio, de que seja exonerável "ad nutum", salvo o cargo
Secretário Municipal ou Diretor equivalente;
-exercer outro cargo eletivo federal, estadual ou municipal;
C) -ser proprietàrio, controlador ou diretor de ernpresa que goze de favor
decorrente de contrato corn pessoa juridica de direito publico do Municipio, ou nela
exercer funcao remunerada;
d) -patrocinar causa junto ao municipio em que seja interessada qualquer das
entidadesa quer se refere a alinea "a" do Inciso I.
Art. 80 -O Vereador que, na data da posse, for funcionário püblico, ficarã
automaticamente afastado do seu cargo, assegurado o seu direito de opcão pelos
vencimenfos ou pelos subsidios.
Art. 81 -Os Vereadores são invioláveis, no exercicio do mandato e na
circunscrição do Municipio, por suas opiniOes, palavras e votos.
§ 1°- Desde a expedicão do diploma, os membros da Càmara Municipal não
'der5o ser presos, salvo em flagrante de crime inafiancável, nem processados
OO
criminalmente, sem prévia licença da Casa, observado a disposto no § 20 do artigo
53, da Costituiçao Federal.
§ 20 No caso de'flagrante de crime inafiançável, Os autos serão remetidos,
dentro de vinte e quatro horas. a Cãmara Municipal, para que, pelo voto secreto da
maioria de seus membros, resolva sobre a prisão e autoriza, ou não, a forrnacao de
culpa.
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Art. 82 -A Presidéncia da Câmara compete tomar as providéricias necessãrias a
defesa dos direitos dos Vereadores, quanto ao exercicio do mandato,
CAPITULO II
Da Posse, Da Licença, Da Substituiçao
Art. 83 -Os Vereadores tornarão posse nos termos do artigo 50 deste
Regimento.
§ 10 -Os Vereadores que nao comparecerem ao ato de instalaçao, serão
empossados pelo Presidente da Cãmara no prazo de 15 (quinze) dias, perante a
Câmara, salvo motivo justo aceito por eta, devendo apresentar o respectivo
diploma. Deverâo desincompatibilizar-se, se for o caso: na mesma ocasiao e ao
término do mandato, farão declaraçao de bens e de seus dependentes, constando de
ata 0 seu resUrno; e prestarão compromisso regimental.
§ 21-A recusa ao Vereador eleito a tomar posse, importa em renUncia tácita
do mandato, devendo o Presidente, apos o decurso do prazo estipulado pelo
paragrafo anterior declarar extinto o mandato e convocar o respectivo suplente.
§ 30-Verificadas as condiçOes de existéncia de vaga ou licenQa de Vereador, a
apresentacão do diploma e a demonstracao de identidade, cumpridas as
exigencias do artigo 51deste Regimento, nao poderá o Presidente negar posse ao
Vereador sob nenhuma alegaçao salvo a existéncia de caso comprovado de
extinção de mandato.
Ocorrido ou comprovado o ato ou fato extintivo do mandato de
§ 40
Vereador, de acordo corn o previsto nos artigos 36 e seus parâgrafos da tel
Orgânica Municipal, o Presidente da Câmara, na primeira reunião, comunica-lo-â ao
Plenário e fará constar da ata a declaraçao de vacãncia de Vereador, convocando
seu suplente.
Art. 84 Sempre que ocorrer vaga de Vereador, o Presidente da Càmara
convocarâ, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o respectivo suplente, observados
Os prazos previstos no § 11do artigo 38, da tel Orgánica Municipal.
§ 10 0 suplente convocado deverá tomar posse dentro do Orazo de 15
(quinze) dias, salvo motivo justo, aceito pela Mesa da Cârnara, aplicando-se-Ihe as
hipôteses de que tratam Os § 10 ao 40 do artigo 83, deste Regimento.
§ 20 Enquanto a vaga a que se refere 0 paragrafo anterior não for
preenchida, calcular-se-ã o quorum em funçao dos Vereadores remanescentes.
Art. 85 -Somente se convocará suplente nos casos de vaga e por investidura
do Vereador em cargos de Ministro, Secretário de Estado, Prefeito da Capital,
Secretário Municipal ou Diretor de Departamento do Municipio.
Art. 86 Não havendo suplente e ocorrendo vaga. o Presidente da Càrnara
darã ciéncia do fato, em 48 (quarenta e oito) horas. a Justiça Eleitoral, que
prornoverâ a eleicao para o preenchimento, se faltarem mais de 15 (quinze) meses
para a término da legislatura.
Art. 87 0 Vereador podera licenciar-se:
I -por motivo de doença;
-
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II -para tratar sem remuneraçao, de interesse particular,
desde que o
afastamento nao ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa;
Ill -para desempenhar funcoes temporárias, de caráter cultural ou de interesse
do Municipio.
§ 10 Não perderá o mandato, considerando-se autornaticamente licenciado, 0
Vereador investido no cargo de Secretãrio Municipal ou Diretor de orgao da
administraçao pUblica direta ou indireta do Municipio, conforme previsto no artigo 37,
inciso Ill, § 10 da lei Organica Municipal.
Ao Vereador licenciado nos termos do inciso I deste artigo, a Cârnara
2°
poderá determinar o pagamento, no valor que estabelecer e na forma que especificar,
de auxilio-doenca.
§ 31- 0 auxilio-doença de que trata 0 paragrafo anterior .poderá ser fixado no
curso da legislatura e não serâ computado para o efeito de càlculo da remuneraçáo dos
Vereadores.
§ 40 -A licença para tratar de interesse particular não será inferior a 30 (trinta)
dias e o Vereadornão poderá reassumir a exercicio do mandato antes do término
da licenca.
§ 50 -Independentemente de requerimento, considerar-se-á com,o licença o não
comparecirnento as reuniOes de Vereador privado temporariamente, de sua liberdade
em virtude de processo criminal em curso.
§6° Na hipôtese do § 1°, o Vereador podera optar pela remuneracão do
mandato.
§ 70 -A apresentacão dos pedidos de licenca se dará no Expediente das
sessOes. Os quais serão transformados em Projetos de Resoluçao, por iniciativa da
Mesa nos termos da solicitacao, entrando na Ordem do Dia da sessão seguinte. A
proposição assim apresentada terá preferencia sobre qualquer outra matéria e so
..podera ser rejeitada pelo voto de, no mlnimo 2/3 (dois tercos) dos Vereadores
presentes.
-

-

-

-

CAPITULO Ill
Dos Subsidios
Art. 88 Os subsidios dos Vereadores serão fixados por Resolucao, na forma do
disposto na lei Federal e de acordo corn o previsto na lei Organica Municipal e neste
Regirnento.
§ 1° -É vedado o pagamento ao Vereador de qualquer vantagem pecuniária,
corno ajuda de custo, representacão ou gratificaçao.
§ 20- Não se inclui'na proibicao contida neste artigo o pagamento de diârias ou
'a indenizaçao de despesas de viagens para desempenhar missOes temporârias de
caráter cultural, a servico do Municipio, sempre corn autorizaçâo da Câmara.
Art. 89 -Não se considera acumulação receber o Vereador a rernuneração do
mandato corn os proventos da inatividade.
-
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CAPITULO IV
Das Vagas

Art. 90 -As vagas na Câmara, dar-se-ão:
I -por extincao do mandato; e
II -p01 cassacao.
§ 1°-Compete ao Presidente da Câmara declarar a extincao de mandato, nos
casos estabelecidos pela IegisIaçao federal e estadual.
§ 20 -Acassacao de mandato dar-se-á por deliberaçáo do Plenário, nos casos e
pela forma da legislaçao federal e estadual.
§ 31 Dar-se-á a convocacao de suplente apenas no caso de vaga em
virtude de morte, renCincia ou investidura do Vereador nos cargos a que se refere o art.
37, inciso III, § 10, da lei Orgânica Municipal.
-

SEcAO i
Da Extinçao do Mandato
Art. 91 -A extincao do mandato dar-se-á com:
I -a morte;
II renUncia;
Ill -condenacao definitiva por crime funcional ou eleitoral, ou por outro crime que
haja sido cominada pena de prisâo de dais ou mais anos;
IV -a decretacão judicial de interdição;
V -o decurso do prazo para a posse;
VI -a ausência, sem que esteja licenciado ou apresente justificaçao, a cinco
reuniôes ordinárias consecutivas, ou a trés extraordinârias convocadas pelo Prefeito,
para apreciaçâo de matéria urgente;
VII -a perda ou suspensao dos direitos politicos;
VIII -incidir nos impedimentos para a exercicio do mandato, estabelecidos em
lei, ou nao se desincompatibilizar ate a posse, e nos casos supervenientes, no prazo
fixado em lei ou pela Cámara.
§ 1° -.Ocorrido ou comprovado 0 ato ou fato extintivo de mandato, a Presidente
da Câmara, na primeira sessão, comunica-lo-á ao Plenário e farâ constar da ata a
declaraçao de vacância de Vereador, convocando seu suplente quando for o caso,
observado o que dispee a artigo 84 e seus paragrafos deste Regimento.
§ 20 -Para as efeitos do item VI deste artigo, consideram-se sessöes ordinárias
as que deveriam ser realizadas nos termos deste Regimento, computando-se a
auséncia de Vereadores, mesmo que nâo se realize a sessão por falta de "quorum",
executados tao somente aqueles que comparecerem e assinarern o respectivo livro de
presença.
30
-As sessôes solenes, convocadas pelo Presidente da Cãmara, nào são
§
consideradas sessôes ordinárias, para o efeito do disposto no item VI deste artigo.
§ 40 -Se, durante a periodo das 5 (cinco) sessôes ordinárias. houver uma
sessão solene, convocada pelo Presidente da Cãmara, e a ela comparecer o Vereador
-

36

faltante, isso nao elimina as faltas as sessôes ordinárias. hem interrompe sua
contagem, ficando o faltoso sujeito a extincão do mandato se completar as 5 (cinco)
sessöes ordinárias consecutivas, computadas as anteriores a sessão solene.
§ 50 -Do mesmo modo não anula as faltas anteriores e 0 comparecirnento do
Vereador a uma sessão extraordinária mesmo comparecendo a esta, mas nSa
comparecendo as sessOes ordinSrias, ficarS sujeito S extinçSo de seu mandato, se
completar as 5 (cinco)-sessOes ordinSrias consecutivas.
§ 60 -Se a sessSo extraordinSria nSo for convocada pelo Prefeito, nao serS
contada para o efeito de extiriçSo do mandato do Vereador faltoso. Mesmo que a
sessSo extraordinSria tenha sido convocada pelo Prefeito, nSa deverS ser computada,
para aquele efeito, se a convocacao nSo teve por finalidade a apreciaçSo de matéria
urgente, assim declarada e fundamentada na convocaçSo.
§ 70 -o disposto no Item VI nSa se aplicarS as sessöes extraordinSrias que
forem convocadas pelo Prefeito durante os periodos de recesso da CSmara
Municipal.
Art. 92 -Para os efeitos dos §§ 10 ao 60 do artigo anterior, entende-se que o
Vereador compareceu as sessôes, se efetivamente participou dos seus trabalhos.
§ 1° -Considera-se nSo comparecimento, se a Vereador apenas assinou o Iivro
de presenca e ausentou-se, injustificadamente, sem participar da sessSo.
§ 20 -As faltas as sessUes poderSo ser justificadas em caso de nojo, gala ou
desempenho de missOes oficiais da CSmara do Municipio.
§ 3° -A justificacSo das faltas serS feita em requerimento fundamentado, ao
Presidente da CSmara que a julgara.
Art. 93 -A extincao do mañdato tomar-se-S efetiva pela declaraçao do ato ou
fato pela Presidência, inserida em ata, após sua ocorréncia e Comprovacao.
ParSgrafo ünico 0 Presidente que deixar de declarar a extincao, ficarS
sujeito as sancOes de perda do cargo e proibiçao de nova eleicao para o cargo da
Mesa durante a Legislatura.
Art. 94 -Para os casos de impedimento, supervenientes S posse, e desde que
nao esteja fixado em lei, o prazo de desirrcompatibilizaçSo para o exercicio do
mandato, serS de 10 (dez) dias, a contar da notificacao escrita e recebida da
Presidéncia da CSmara.
Art. 95 -A renüncia ao mandato de Vereador far-se-S por oficio, redigido de
proprio punho, corn firma recorihecida e dirigido ao Presidente da CSmara,
reputando-se aberta a vaga, independentemente de votacao, desde que, lido em
sessSo publica e conste da ata.
-

sEcAo ii
Da Cassacao do Mandato
Art. 96 -A CSmara podera cassar a mandato do Vereador quando:
I .infrigir qualquer das proibicoes estabelecidas no artigo 79 deste
Regimento;
II -o procedimento for declarado incompativel corn o decoro parlamentar ou
atentatório as instituiçaes vigentes;
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Ill -se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupcao ou de
improbidade administrativa;
IV -deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, a terça parte das
sessöes ordinárias da Câmara, salvo doenca comprovada, licenca ou missão
autorizda pela edilidade;
V -fixar residência fora do Municipio;
Vi -perder ou tiver suspensos Os direitos politicos.
§ 10 -Além de outros casos definidos no Regimento Inferno da Câmara
Municipal, considerar-se-á incompativel corn o decoro parlamentar o abuso das
prerrogativas asseguradas ao Vereador.
§ 2° -Nos casos dos incisos I e II, a perda do mandato será declarada pela
Câmara por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de
partido politico representado na Câmara, assegurada ampla defesa.
§ 31-Nos casos previstos nos incisos Ill e IV a perda do mandato será
declarada pela Mesa da Câmara, de oficio ou mediante provocação de qualquer de
seus membros ou de partido politico representado na Casa, assegurada ampla
defesa.
Art. 97 -O processo de cassacão do mandato de Vereador obedecerá 0 rito a
ser estabelecido em lei,
Paragrafo Unico -A perda do mandato torna-se efetiva a partir da pubiicacao da
Resoluçao de cassaçao do.mandato.

sEcAo iii
Da suspensão do Exercicio
Art. 98 -Oar-se-a a suspensao do exercicio do cargo de Vereador:
I -por incapacidade civil absoluta, julgada por sentenca de interdiçao;
II -por condenacao criminal em que haja sido cominada pena de prisão e
enquanto durarem seus efeitos.
Art. 99—A substituiçao do titular suspenso do exercicio do mandato pelo
respectivo suplente, dar-se-ã ate o final da suspensâo.

CAPITULO V
Dos lideres, Dos Vice-Lideres
Art. 100 -Lider e o porta-voz de uma representaçao partidária e 0 intermediário
autorizado entre ela e Os Orgâos da Câmara.
§ 10 -As representacOes partidárias deverão indicar a Mesa, dentro de 24 (vinte
e quatro) horas contadas do inicio da sessão legislativa, Os respectivos iideres e ViceLideres. Enquanto nâo for feita a indicaçao a Mesa considerará como Lider e ViceLider os Vereadores mais votados da bancada, respectivamente.
§ 20 -Sempre que houver alteracao nas indicacoes, deverá ser feita nova
comunicacâo a Mesa.
§ 30 -Os Lfderes serão substituidos, nas suas faltas, impedimentos e auséncias
do recinto, pelos respectivos Vice-Lideres.
38

40

-É da competência do Lider, alérn de outras atribuicoes que Ihe conferem
§
este Regimento, a indicacäo dos substitutos dos membros da bancada partidária, nas
CornissOes.
E facultado aos Lideres, em caráter excepcional e a critério da
Art. 101
Presidéncia, em qualquer mornento da sessào, salvo quando se estiver procedendo a
votacão ou houver orador na tribuna, usar da palavra para tratar de assunto que, por
sua relevância e urgéncia interesse ao reconhecirnento da Câmara.
§ 10 -A juizo da Presidència, poderá o Lider, se por motivo ponderável nâo Ihe for
possivel ocupar, pessoalmente, a tribuna, transferir a palavra a urn dos seus liderados.
§ 21-0 orador que pretende usar da faculdade, estabelecida neste artigo, não
podera falar por prazo superior a 5 (cinco) minutos.
Art. 102 -A reunião de Lideres, para tratar de assunto de interesse geral, realizarse-a por proposta de qualquer deles ou por iniciativa do Presidente da Cârnara.
-

TITULO IV
Das Sessôes
CAPITULO I
Das Disposiçoes Preliminares
Art. 103 -As sessôes da Câmara, serão, Ordinárias, Extraordiriárias e Solenes e
serão publicas, salvo deliberaçao em contrário do Plenário, tomada pela maioria de 2/3
(doistercos) de seus membros e respeitada a hipótese da realizaçao de sessâo
secreta, prevista neste Regirnento.
Art. 104 -A Cârnara reunir-se-, ordinariarnente, em dais periodos de sessôes, de
quinze de fevereiro a trinta de junho e de primeiro de agosto a quinze de dezembro,
duas vezes por semana, as tercas e quintas-feiras, corn iniclo as i (dezenove) horas.
Art. 105 -Nos periodos de dezesseis de dezembro de urn exercicio a quatorze de
fevereiro do exercicio seguinte, e de primeiro a trinta e urn de juiho deste mesrno
exercicio, a Cãmara estará em recesso.
Parágrafo ünico -A convocaçâo extraordinária da Câmara, pelo Prefeito, quando
se tratar de matéria realmente urgente, importarâ em suspensâo de recesso, passando
a correr, a partir da data fixada para a realizaçao da sessão inicial, as prazos previstos
no artigo 55 e seus paragrafos da Lei Organica Municipal.
Art. 106- Será dada ampla publicidade as sessOes da Cârnara, facilitando-se a
trabaiho da imprensa, publicando-se a pauta e o resurno dos trabaihos no jamal oficial
e irradiando-se as debates por ernissora oficial, sempre que possivel.
§ 1° -Jomnal Oficial da Câmara e o que vencer a Iicitacao para divulgaçao dos
atos oficiais do Legislativo.
§ 20 -Ernissora Oficial e a que vencer a licitaçao para transrnissão das sessôes
do Leg islativo.
Art. 107 -Excetuadas as solenes, as sessôes da Cârnara terão a .duracao
maxima de 4 (quatro) horas, corn a interrupçâo de 15 (quinze) minutos entre a final do
Expediente e a inicio da .Ordern do Dia, podendo ser prorrogadas por iniciativa do
Presidente ou a pedido verbal de qualquer Vereador, aprovado pelo Plenário.
§ 10 -O pedido de prorrogacao de sessão quer seja a requerimento de Vereador
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Cu por deliberacao do Presidente da Cârnara, será para tempo determinado
ou para terminar a discussão e votacao de proposiçao em debate, náo podendo ser
objeto de discussão.
dos
§ 20 -Havendo dois ou mais pedidos simultâneos de prorrogacao
trabaihos, serâ votado o que determinar menor prazo. Quando os pedidos sirnultãneos
de prorrogacao forem para prazos determinados e para terminar a discussão e votacao,
serão votados os de prazos determinados.
§ 30 -Poderao ser solicitadas outras prorrogaçOes, mas sempre por prazo igual
ou menor ao que já foi concedido.
§ 4° -Os requerimentos de prorrogaçao somente poderão ser apresentados a
partir de 10 (dez) minutos arites do término da Ordem do Dia, e, nas prorrogaçaes
concedidas, a partir de,5 (cinco) minutos antes de esgotar-se o prazo prorrogado,
alertado o Plenário pelo Presidente.
Art. 108 -As sessOes da Câmara, corn exceção das solenes, so poderâo ser
abertas corn a presença de no minirno 1/3 (urn terço) dos membros da Câmara.
Art. 109 -Durante as sessOes, somente os Vereadores poderâo permanecer no
recinto do Plenãrio,
§ 10 -A criteria do Presidente, serão convocados os funcionàrios da Secretaria
Administrativa, necessários ao andamento dos trabaihos.
§ 2° A convite da Presidência, por iniciativa prOpria ou sugestao de
qualquer Vereador, poderao assistir as trabalhos no recinto do Plenário, autoridades
pUblicas Federals, Estaduals e Municipais, personalidades hornenageadas e
representantes credenciados e do radio, que terão lugar reservado para esse firn.
usar
§ 3° -Os visitantes recebidos no Plenário, em dias de sessão, poderão
da palavra para agradecer a saudacao que Ihes for feita pelo Legistativo.
-

SEcAO i
Das Sessoes Ordinãrias

suBsEcAol
Disposiçoes Preliminares
Art. 110 -As sessOes ordinérias compOe-se de duas partes:
I -Expediente
II -Ordem do Dia
Art. 111 -A hora do inicio dos trabaihos, verificada pelo 1° Secretárlo ou seu
Substituto, a presença dos Vereadores pelo respectivo Livro e
havendo nUmero
legal, previstO neste Regimento, a Presidente declarara aberta a sessâo.
§ 1° -Afalta de nümero legal para deliberaçOes do Plenário no Expediente
nâo prejudicará a parte reservada aos oradores, que poderao utilizar-se da tribuna.
Não havendo oradores inscritos, antecipar-se-ã o inicio da Ordem do Dia, corn
a
respectiva chamada regimental, aplicando-se, no caso, as normas referentes àquela
parte da sessão.
§ 2° -As matérias constantes do Expediente, inclusive a ata da sessão
anterior,. que nâo forern votadas por falta de "quorum" legal, ficarão para o
.Expediente da sessão ordinária seguinte.
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§ 30 -A verificacao de presença poderá ocorrer em qualquer fase da sessão, a
requerimento do Vereador ou por iniciativa do Presidente, e sempre será feita
nominalmente, constando de ata Os nomes dos ausentes.
suBsEcAo ii
Do Expediente
Art. 112-0 Expediente terá a duraçao improrrogãvel de 2 (duas) horas, a
partir da hora fixada para 0 inicio da sessão, ë se destina a aprovaçao da ata da
sessão anterior, a leitura resumida de matérias oriundas do Executivo ou de
outras origens, a apresentacão de proposicoes pelos Vereadores e o uso da palavra,
na fomia prevista neste Regimento.
Art. 113 -Aprovada a ata, o Presidente determinará ao Secretário a leitura da
matéria do Expediente, obedecendo a seguinte ordem:
I -expediente recebido do Prefeito;
II -expediente recebido de Diversos;
III -expediente apresentado pelos Vereadores.
§ 10 -Na leitura das proposicOes, obedecer-se-á a seguinte ordem:
-projetos delei;
-projetos de resoluçao:
C) -requerimentos;
-indicaçôes; e
-recursos.
21
§ -Dos documentos apresentados no Expediente serão fornecidas copias,
quando solicitadas pelos interessados.
Art. 114 -Terminadaa leitura das matérias em pauta, 0 Presidente destinará o
tempo restante da hora do Expediente ao uso da tribuna, obedecida a seguinte
preferencia:
I -discussão de requerimento. solicitada nos termos deste Regimento;
II- discussâo de pareceres. de ComissOes, que não se refiram a proposicaes
sujeitas a apreciacão na Ordem do Dia;
III -uso da palavra, pelos Vereadores, segundo a ordem de inscrição em Iivro
prOprio, versando tema livre.
§ 10 -0 prazo para o orador da tribuna, na discussào de requerimento e
pareceres, nos termos dos incisos I e II deste artigo e abordando tema livre (inciso
III) será, improrrogavelmente, de 10 (dez) minutos.
§ 20 -A inscriçao para uso da palavra no Expediente, em tema Iivre, para
aqueles Vereadores que não usaram da palavra na sessão. prevalecerá para a
sessão seguinte, e assim sucessivamenté.
§ 31-E vedada a cessäo ou a reserva de tempo para o orador que ocupar a
tribuna, nesta fase da sessão.
40
Ao orador que, por esgotar o tempo reservado ao Expediente, for
§
interrompido em sua palavra, serã assegurado o direito de ocupar a tribuna. em
primeiro lugar na sessão seguinte, para completar a tempo regimental.
-
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50
-As inscriçOes dos oradores para o Expediente serão feitas em livro
§
especial, de próprio punho, e sob a fiscalizaçao do 1° Secretário.
§ 61 -o Vereador que, inscrito para falar no Expediente, nao se achar presente
na hora que lhe.for dada a palavra, perdera a vez e sO poderá ser de novo inscrito em
ültirno lugar, na lista organizada.

suBsEcAo iii
Ordem do Dia
Art.. 115 -Findo o Expediente, por se tel esgotado o seu prazo, ou ainda, por
falta de oradores, e decorrido o intervalo regimental a que alude a artigo 107, tratar-sea da matéria destinada a Ordem do Dia.
§ 10 -Efetuada a chamada Regimental, a sessão somente prosseguirá se estiver
presente a maioria absoluta dos Vereadores.
§ 20 -Não se verificando o "quorum" regimental, o Presidente poderã suspender
as trabalhos ate a limite de 15 (quinze) minutos ou declarar encerrada a sessão. Esse
procedimerito serâ adotado em qualquer fase da Ordem do Dia.
Art. 116 -Nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão sem que
tenha sido incluida na Ordem do Dia, corn antecedéncia de ate 48 (quarenta e alto)
horas do inicio das sessOes.
§ 10 A Secretaria fornecerâ aos vereadores cOpias das proposicOes e
pareceres e a relacao da Ordem do Dia, corresponderite ate 24 (vinte e quatro) horas
antes do iniclo da sessão. A distribuiçao serã somente da Ordem do Dia, no prazo
estabelecido, quando as proposiçOes e pareceres ja tiverem sido dados a publicação.
anteriormente.
§ 2° -O 11Secretário procederá a leitura das matérias que se tenham de discutir
e votar, podendo a leitura ser dispensada a requerimento de qualquer Vereador,
aprovado pelo Plenârio.
§ 30 -A votacao das matérias propostas será feita na forma determinada nos
capitulos referentes ao assunto.
§ 42 -A organizacao de pauta da Ordem do Dia obedecerâ a seguinte
classificaçâo:
-matérias em regime especial;
-vetos e matérias em regime de urgéncia:
-matérias em regime de prioridade;
-matérias em Redacao Final:
-matérias em discussão Unica;
-matérias em 2° Discussão:
-matérias em 11 Discussao
-recursos.
§ 50 -Obedecida a classificaçâo do paragrafo anterior, as matérias figurarao,
ainda, segundo a ordem cronolOgica de antigUidade.
§ 60 -A disposicao da matéria na Ordem do Dia sO poderá ser interrompida ou
alterada por motivo de Urgéncia Especial. Preferéncia, Adiamento ou Vistas,
-
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mediante requerirnento apresentado no inicio da Ordem do Dia, ou no seu transcorrer,
e aprovado pelo Plenário.
Art. 117 -Não havendo mais matéria sujeito a deliberaçao do Plenário, na Ordem
do Dia, o Presidente anunciará, sumariamente, a pauta dos trabaihos da prôxima
sessão, concedendo, em seguida, a palavra para ExplicacOes Pessoais.
Art. 118 -A Explicação Pessoal é destinada a man ifestacao de Vereadores sabre
atitudes pessoais, assurnidas durante a sessão ou no exercicio do mandato.
§ 11-A iriscrição para falar em Explicaçâo Pessoal será solicitada durante a
sessão e anotada, cronologicamente, pelo 1° Secretário, que a encaminharã ao
Presidente, prevalecendo Os mesmos critérios do § 20 do artigo 114, deste Regirnento.
§ 20 -Não podera o orador desviar-se da finalidade da Explicaçao Pessoal, nern
ser aparteado. Em caso de infraçáo, 0 orador será advertido pelo Presidente, a na
reincidéncia, terã a palavra cassada.
30
-Não havendo mais oradores para falar em Explicaçao Pessoal, a
§
Presidente declarará encerrada a sessão, mesmo antes do prazo regimental de
encerramento. A sessão nao poderá ser prorrogada para uso da palavra em Explicacao Pessoal.
Art. 119 -As Entidades Sindicais, Profissionais, Comunitàrias e de Classe,
devidamente registradas em CartOrio, poderào fazer uso da Tribuna da Câmara
Municipal nesta etapa da sessão, por urn tempo maxima de 10 (dez) minutos, em cada
primeira sessão ordinaria quinzenal. cabendo uma Entidade por sessão.
§ 10 -O pedido de inscrição da Entidade, que deverá determinar 1 (um),orador e
o assunto a ser tratado, sera feito através de oficio encarninhado a Secretaria da
Câmara, que comprovarã se a Entidade esta registrada em Cartôrio, e será protocolado
em urn livro prOprio.
§ 20-0 criteria para exercer a direito do uso da palavra, sera pela ordem de
inscriçao.
§ 30 -Urna Entidade poderá requerer, por ouicio, prioridade para a uso da
Tribuna da Câmara, desde que fundamente fatos sociais de riotôria relevância
relacionados corn a Entidade.
§ 40 -A Entidade ao fazer uso da Tribuna da Câmara, estará sujeita a supervisão
do Presidente e terá que se ater ao assunto especificado no pedido de irlscrição e as
normas e procedirnentos regirnentais, ficando a Orador sujeita as penalidades da Lei.
SEçAO ii
Das SessOes Extraordinârias
Art. 120 -A Câmara sornente poderã ser convocada, extraordiriariamente, pelo
Prefeito. quando houver matéria de iriteresse pUblico relevante e urgente a deliberar ou
pelo Presidente da Cämara. para apreciação de ato do Prefeito que importe èrii
infraçao politico-adrninistrativa.
§ 10 Sornente será considerado motivo de interesse publico relevante e
-
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urgente a deliberar, a discussão de matéria cujo adiamento tome inUtil a deliberaçac
ou importe em grave prejuizo a coletividade.
§ 2° -Respeitado o disposto no paragrafo anterior, pode a Câmara reunir-se
extraordinariamente, em periodo de recesso legislativo.
§ 30 -A convocaçao será dada ao conhecimento dos Vereadores pelo
Presidente da Câmara, através de cornunicacão pessoal e escrita, quer seja ela de
iniciativa do Prefeito ou da Mesa.
§ 40 -Sempre que possivel, a convocacao far-se-a em sessão, caso em que
serâ comunicada, P01 escrito, apenas aos ausentes.
50
-As sessôes extraordinârias poderâo realizar-se em qualquer hora e dia,
§
inclusive nos domingos e feriados.
§ 60 -As sessôes extraordinãrias rernuneradas ate o máximo de 8 (oito) por
mês, serão convocadas mediante comunicaçào escrita a todos Os Vereadores; sempre
que possivel a convocaçao serà feita em sessão.
§ 70 -Pelo comparecimento a essas sessOes, será pago a remuneracão näo
excedente, por sessão, a um oito avos da remuneracao mensal do Vereador.
Art. 121 -Na sessão extraordinária não havendo a parte do Expediente, todo o
seu tempo será destina do a Ordem do Dia, após a leitura e aprovaçao da ata da
sesso anterior.
§ 10 Aplica-se a sessão extraordinária o disposto no artigo 116 e seus §,
deste Regimento.
§ 2° -Somente serão admitidos requerimentos de congratulaçOes em qualquer
fase da sessão extraordinãria, quando da convocacao constar corno assunto passivel
de ser tratado.
§ 30 Aberta a sessão extraordinária, corn a presença de 1/3 (urn terco) dos
membros da Cãmara, e nâo contando, após a tolerância de 15 (quinze) minutos a que
se refere o artigo 115, § 21, deste Regimento, corn a maioria absoluta para discussao e
votação de proposiçôes, o Presidente encerrará os trabalhos, determinando a Iavratura
da respectiva ata, que independera de aprovacao.
Na sessão legislativa extraordinária, a Câmara Municipal somente
§ 40
deliberará sobre a matéria para a qual tiver sido convocada.
-

-

-

sEcAo iii
Das SessOes Solenes
Art. 122 -As sessOes solenes serão convocadas pelo Presidente ou por
deliberacao da Câmara, para o fim especifico que lhes for determinado, podendo ser
para posse e instalaçao de Legislatura bern como para solenidades civicas e oficiais.
§ 10 -Essas sessOes poderâo ser realizadas fora do recinto da Câmara e não
havendo Expediente e Ordem do Dia, sendo, inclusive, dispensada a leitura da ata e a
verificaçao de preseriça.
§ 2° Nas sessOes soenes não havendo tempo determinado para 0 seu
encerramento.
-
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30 Será elaborada, previarnente e corn ampla divulgaçao, o programa a ser
obedecido na sessão solene, podendo, inclusive, usar da palavra, autoridades,
homenageados e representantes de classe e de clubes de servicos, sempre a critério
da Presidéncia da Cämara.
-

sEcAo iv
Das Sessôes Secretas
Art. 123 -A Cârnara realizarã sessôes secretas, por deliberaçao tomada pela
maioria de 2/3 (dois tercos) de seus membros, quando ocorrer motivo relevante de
preservacão do decoro parlamentar.
§ 11-Deliberada a sessão secreta, airida que para realizá-la devainterromper a
sessão pUblica, o Presidente determinarâ aos assistentes a retirada do recinto e suas
dependéncias, assim como aos funcionàrios da Cârnara e representantes da irnprensa
e do radio; determinará, também, que se interrompa a gravacão dos trabalhos, quando
houver.
§ 2° -Iniciada a sessão secreta, a Câmara deliberará, preliminarmente, se
objeto deva continuar a ser tratado secretamente, caso contrário a sessão tornar-se-á
pUblica.
30
§ -A ata será lavrada pelo Secretãrio, e, lida e aprovada na mesma sessão,
será lacrada e arquivada, corn rátulo datado e rubricada pela Mesa.
§ 40 As atas assim lacradas sO poderão ser reabertas, para exame em sessão
secreta, sob pena de responsabilidade civil e criminal.
50 -Será permitido ao Vereador que houver participado dos debates, reduzir
§
seu discurso a escrito, para ser arquivado corn a ata e os documentos referentes a
sessào.
§ 60 Antes de encerrada a sessão, a Câmara resolverá, apOs discussâo, se a
mtéria debatida deverá ser publicada, no todo ou em parte.
Art. 124 -A Câmara nao poderá deliberar, sobre qualquer proposição, em sessão
secreta.
-

-

CAPITULO II
Das Atas
Art. 125 -De cada sessão da Cämara lavrar-se-á ata dos trabaihos, contendo,
sucintamente, Os assuntos tratados, a firn de ser submetida ao Plenário.
§ 10 -As proposicoes e docurnentos apresentados em sessão serão indicados
apenas corn a deciaracao do objeto a que se referirem, salvo requerimento de
transcricao integral, aprovado pela Câmara.
§ 20 -A transcricao de declaracao de voto, feita por escrito e em termos
concisos e regimentais, deve ser requerida ao Presidente,
§ 3° -A ata da sessao anterior será lida na sessão subsequente.
50
§ -Feita a irnpuganacao ou solicitada a retificacao da ata, o Plenário
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deliberará a respeito. Aceita a impugnag5o. será lavrada nova ata, e aprovada a
retificaçao, a mesma será incluida na ata da sessão em que ocorrer a sua votaçao.
§ 60 -Aprovada a ata, será assinada pelo Presidente e pelos Secretários.
Art. 126 -Aata da Ultima sessão de cada legislatura serã redigida e submetida
a aprovaçao, corn qualquer nümero, antes de encerrar-se a sessão.
TITULO V
Das ProposiçOes e Sua Tramitaçao
CAPITULO I
DisposiçOes Preliminares

Art. 127 Proposicao é toda matéria sujeita a deliberaçao ou encaminhamento
do Plenário.
§ 1° -As proposicOes poderão consistir em:
-Projetos de lei;
-Projetos de Resofuçao;
C) lndicacOes;
-Requèrimentos;
Substitutivos;
-emendas ou subernendas;
-pareceres; e
-vetos.
§ 2° -As proposiçoes deverão ser redigidas em termos claros e sintéticos e,
quando sujeitas a leitura, exceto as emendas e subernendas, deverão conter EMENTA
de seu assunto.
Art. 128 -A Presidência deixará de receber qualquer proposiçao:
I -que versar sobre assuntos alheios a competência da Camara;
II -que delegar a outro Poder, atribuiçoes privativas do legislativo;
III -que, aludindo a Iei, Decreto, Regularnento ou qualquer outra norma legal,
não se faca acompanhar de seu texto;
IV -que, fazendo mencao a clâusula de contratos ou de convènios, flão Os
transcreva por extenso;
V -que seja inconstitucional, ilegal ou anti-regimental;
VI -que seja apresentada por Vereador ausente a Sessao;
VII -que tenha sido rejeitada ou não sancionada, e sem obediência as
prescricoes da Iei Orgânica Municipal.
Parágrafo Unico -Da decisão do Presidente, caberá recurso, que deverá ser
apresentado pelo autor e encaminhado a Comissão dé Justica e Redacao, cujo parecer
serâ incluido na Ordem do Dia e apreciado pelo Plenãrio.
Art. 129 -Considerar-se-á autor da proposicâo, para efeitos regimentais, o seu
primeiro signatario.
§ 10 -São de simples apoio as assinaturas que se seguirem a primeira.
§ 21-Nos casos em que as assinaturas de uma proposição constituirem
"quorum" para apresentaçao, não poderao ser retiradas apos o seu
-

-

-

-
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11.

encaminhamento a Mesa. Em ocorrendotal hipôtese, a proposicão ficará prejudicada
e. consequeritemente, arquivada se a retirada da assinatura ocasionar nümero aquem
da exigéncia regimental. Em qualquer caso, caberá a Presidéncia a divulgacão da
ocorréncia.
Art. 130 -Os processos serão organizados pela Secretaria Administrativa,
conforme Regulamento baixado pela Presidéncia.
Art. 131 -Quando, por extravio ou retencão, indevida não for possivel o
andamento de qualquer proposicâo, vencidos Os prazos regimentals, a Presidência
determinará a sua reconstituicao, por deliberaçao prôpria ou a requerimento de
qualquer Vereador.
Art. 132 .-As proposicoes serão submetidas aos seguintes regimes de
tramitacao:
I -URGNCIA ESPECIAL
II -ESPECIAL
III -URGENCIA
IV-PRIORIDADE; e
V -ORDINARIO
Art. 133 -A URGENCIA ESPECIAL é a dispensa de exigencias regimentals,
salvo a de nUmero legal e de parecer, para que determinado projeto seja
imediatamente considerado. Para a concessão deste regime do tramitacão serão,
obrigatoriamente, observadas as seguintes normas e condiçoes:
I -concedida a URGENCIA ESPECIAL para projeto que não conte corn
pareceres, as ComissOes competentes reunir-se-ao, em conjunto ou separadamente,
para elabora-Ios, suspendendo-se a sessão pelo prazo necessário;
II- na, ausOncia ou impedimentos de membros das Comissôes, b Presidente da
Câmara designará, por indicacao dos lideres correspondentes, Os substitutos.
Ill -na impossibilidade de manifestaçao das ComissOes competentes, a
t.
Presidente consultará a Plenário a respeito da sustação da URGENCIA ESPECIAL,
apresentando justificativa e, se o Plenário rejeitar, o Presidente designrá Relatar
Especial. Se, ao contrário, a Plenáno acolher a sugestão da Presidéncia, a proposicao
passará a tramitar em regime de urgéncia;
IV -a concessào de URGENCIA ESPECIAL, dependerá de apresentaçâo de
requerimento escrito, que sdmente será submetido a apreciacão do Plenário se for
apresentado, corn a necessária justificativa, e nos seguintes casos:
pela Mesa, em proposicao de sua autoria;
por Comissao, em assunto de sua especialidade;
p0r2/3 (dois tercos), no mInima dos Vereadores presentes.
V -somente será considerado sob regime de URGENCIA ESPECIAL a matéria
que, examinada objetivamente, evidencie necessidade presente e atual, de tal sorte,
que nao sendo tratada desde logo, resulte em grave prejuizo, perdendo a sua
oportunidade ou aplicacào;
VI -O requerimento do URGENCIA ESPECIAL podera ser apresentado em
qualquer ocasião, mas somente será anunciado e submetido ao Plenário durante a
tempo destinado a Ordern do Dia.
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VII- nâo poderá ser concedida URGENCIA ESPECIAL para qualquer projeto,
corn prejuizo de outra URGENCIA ESPECIAL já votada, salvo nos casos de segurança
e calamidade pUblica;,
VIII -aprovado o reguerirnento de URGENCIA ESPECIAL, entrará
mediatamente, a matéria respectiva em discussão, salvo a exceção prevista no
parágrafo anterior;
'IX -o requerimento de URGENCIA ESPECIAL nao sofrerã discussäo, rnas a sua
votacao poderã ser encarninhado pelo autor, que falarà, ao final, e urn Vereador de
cada bancada, terã o prazo improrrogavel de 5 (cinco) minutos.
Art. 134 -Em REGIME ESPECIAL trarnitarão as proposicOes que versem sobre:
I -Iicenca do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
II -constituicao de Cornissão Especial e Comissão Especial de lnquérito;
III -contas do Prefeito e da Mesa da Câmara:
IV -vetos, parciais e totals;
V -destituiçao de componentes da Mesa; e
VI -projetos de Resolucao, quando a iniciativa for de competéncia da Mesa ou
de ComissOes.
Art. 135 -Tramitarão em REGIME DE URGNCIA as proposiçôes que versem
sobre:
I -matéria emanada do Executivo, quando solicitado prazo na forma do artigo 55
0,
da
lei Organica Municipal;
§1
II- matéria apresentada por 1/3 (urn terco) de Vereadores;
III -matéria que, em regime de URGENCIA ESPECIAL, tenha a mesma, sofrido
sustacao nos termos do artigo 133, inciso III, deste Regimento.
Art. 136 -Tramitarao em REGIME DE PRIORIDADE as proposiçOes sobre:
I -Orçamento Anual e Orcamento Plurianual de Investimentos;
II
matéria emanada do Executivo, quando solicitado prazo nos termos do
artigo 55, § 10 da Iei Orgânica Municipal;
III- matéria apresentada por 1/4 (urn quarto) dos Vereadores.
Art. 137 -A tramitaçâo ORDINARIA aplica-se as proposicOes que nâo estejam
sujeitas aos regimes de que tratam os artigos anteriores.
Art. 138 -As proposiçaes idénticas ou versando materias correlatas,serão
anexadas a mais antiga desde que seja possivel o exame em conjunto.
Paragrafo ünico -A anexaçâo far-se-a por deliberaçao do Presidente da Cârnara
ou a requerirnento de Comissâo ou autor de qualquer das proposicOes consideradas.
-

-

CAPITULO II
Dos Projetos
Art. 139 -A Câmara exerce sua funcao legislativa por melo de:
I -PROJETOS DE LEI;
II -PROJETOS DE RESOLUçAo
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III -DECRETO LEGISLATIVO.
Art. 140 -Projeto de lei é a proposicao que tern por fim regular toda matéria
legislativa de competencia da Câmara e sujeita a sanção do Prefeito.
§ 16 -A iniciativa dos Projetos de Lei será:
I -do Prefeito;
II -do Vereador;
Ill -de Comissão da Câmara Municipal;
IV -dos Cidadãos.
§ 20 -São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:
criacao, transformacão ou extincao de cargos, funcOes ou empregos
pUblicos na adrninistracao direta e autarquica ou aurnento de sua remuneracão;
II -servidores püblicos do Poder Executivo, da administracao indireta e
autarquias, seu regime juridico, provimento de cargos, estabilidadee aposentadoria;
Ill -criacao, estruturação e atribuiçaes das Secretarias, Departamentos ou
Diretorias equivalentes e Orgãos da administraçao püblica;
IV -matéria orçamentãria e a que autorize a abertura de crédito ou conceda
auxilios e subvençôes.
§ 3° -Não será admitido aumerito da despesa prevista nos projetos de iniciativa
exclusiva do Prefeito Municipal, ressalvado o disposto na primeira parte do inciso IV,
deste artigo.
§ 40 -.solicitada pelo Prefeito a Cârnara deverá se manifestar em ate 90
(noventa) dias sobre a proposiçao, contados da data em que for feita a soticitação,
§ 50 -Esgotado o prazo previsto no paragrafo anterior sem deliberacáo pela
Cãmara, será a proposicao incluida na Ordem do Dia, sobrestando-se as demais
proposicOes, para que se ultime a votação;
§ 6° -O prazo do § 11não corre no periodo de recesso da Cãmara, nem se
aplica aos projetos de lei complementar.
§ 70 -E da competéncia exclusiva da Mesa da Cãmara a iniciativa das leis que
disponham sobre:
I- autorização para abertura de créditos suplementares ou especiais, através do
aproveitamento total ou parcial das consignacoes orçamentárias da Cãmara.
II -organizaçao dos serviços administrativos da Câmara, criaçao, transformacao
ou extinçao de seus cargos, empregos e funcaes e fixaçâo da respectiva
remUneração.
§ 80 -Nos projetos de competéncia exclusiva da Mesa da Câmara não serão
admitidas emendas que aumentem a despesa prevista, ressalvado o disposto na
parte final do inciso II deste artigo, se assinada peta rnetade dos Vereadores.
§ 90 -Os projetos de lei a que se refere o inciso II, do § 7°, serão votados em
'dois turnos, corn intervalo minimo de 48 (quarenta e oito) horas entre eles.
§ 100 -projeto de lei que receber, quanto ao mérito, parecer contrário de todas
as comissOes, e tido como rejeitado.
§ 110 Matéria constante de projeto de tel rejeitado ou não sancionado,
-

-
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nâo pode constituir outro projeto na mesma sessão legislativa, salvo por deliberaçao
da maioria absoluta da Câmara Municipal, excetuadas as proposicOes de iniciativa do
Prefeito.
§ 120- Os projetos de lei corn prazo de aprovaçâo deverão constar,
obrigatoriarnente, da Ordem do Dia independentemente de parecer das CornissOes,
para discussão e votacao, pelo menos nas três ültimas sessôes, antes do término do
prazo.
Art. 141 -Projeto de Resolucão é a proposicão destinada a regular assuntos de
economia interna da Câmara, de natureza politico-administrativa, e versarão sobre a
sua Secretaria Administrativa, a Mesa e os Vereadores.
§ 11 Constitui matéria de projeto de resolução:
fixaçao dos subsidios do Prefeito e do Vice-Prefeito e da verba de
representaçao do Prefeito;
-aprovaçao ou rejeiçao das contas do Prefeito;
C) -concessâo de Iicença 80 Prefeito e ao Vice-Prefeito;
d) -autorizaçao ao Prefeito e ao Vice-Prefeito para se ausentarem do Municipio,
por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
-criacao de comissão especial de inquérito, sobre fato determinado que se
inclua na competéncia municipal, para apuraçao de irregularidades estranhas a
economia interna da Câmara.
-concessâo de tItulo de cidadao honorário ou qualquer outra honraria ou
homenagem a pessoas que reconhecidamente tenharn prestado serviços relevantes
ao Municlpio.
-cassaçao do mandato do Prefeito e do Vice-Prefeito;
-demais atos que independam da sançao do Prefeito coma tais definidos em
lei.
§ 2° -Será de exalusiva competéncia da Mesa a apresentaçao dos projetos de
resoluçao a que se referem as letras "c', "d" e "e' do parágrafo anterior. Os demais
poderao ser de iniciativa da Mesa, das ComissOes e dos Vereadores.
§ 30 -Constituem ainda, matéria de projeto de resoluçao, de efeito interno:
-perda de mandato de Vereador;
-destituicao da Mesa ou de qualquer de seus membros;
C) -fixaçao de remuneraçao de Vereadores, para vigorar na Legislatura
seguinte, na forrna da lei federal;
-elaboração e reforma do Regimento Interno;
-aprovação ou rejeiQao das contas da Mesa.
40
§ -Constituem matéria de projeto de Decreto legislativo:
a) -julgarnento dos recursos de sua competência;
b) -concessão de licenca ao Vereador;
c) -constituiçao de comissão especial de inquérito, quando a fato referir-se a
assuntos de economia interna, e comissâo especial, nos termos deste Regimento;
d)- organização dos servicos administrativos, sem criação de cargos;
e) -demais atos de sua economia interna.
§ 50 -Os projetos de Decreto Legislativo a que se referem as letras 'b", 'c",
-

-
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'd' e "e do parágrafo anterior, são de iniciativa exciusiva da Mesa. Independenternente
de pareceres, e corn exceçao dos mencionados na letra "c que entram para a ordem
do Dia da mesma sessão -Os demais serão apreciados na sessão subsequente a
apresentacão da proposta inicial.
§ 60 -Respeitado o disposto no paragrafo anterior, a iniciativa dos projetos de
resoluçao e de Decreto Legislativo poderá ser da Mesa, das CornissOes e dos
Vereadores conforrne dispOe o presente Regimento.
§ 70 -Os projetos de Resolucao e de Decreto Legislativo elaborados pelas
ComissOes Permanentes Especiais ou Especiais de Inquerito, em assuntos de sua
competência, serão incluidos na Ordern do Dia da sessão ao da sua apresentaçao,
independentemente de parecer, salvo requerimento deVereador, para que seja ouvida
outra Cornissão, discutido e aprovado pelo Plenário.
Art. 142 -Lido o projeto pelo 10 Secretãrio no Expediente, ressalvados os casos
previstos neste Regimento, serã ele encamirihado as Comissães Permanentes, que,
por sua natureza, devam opinar sobre o assunto.
Parãgrafo ünico Ern caso de dÜvida. consultará o Presidente sobre quais
Cornissôes devam ser ouvidas, podendo qualquer medida ser solicitada pelos
Vereadores.
Art. 143 -São requisitos dos projetos:
I- emenda de seu objetivo;
II -contertão somente a enunciação da vontade legislativa;
Ill -divisão em artigos numerados, claros e concisos;
IV -mencao da revogacão das disposicaes em contrario, quando for o caso;
V -assinatura do autor;
VI -justificacao, corn a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que
fundamentam a adocão da medida proposta.
-

CAPITULO III
Das lndicaçöes
Art. 144 -lndicacão e a proposicão em que o Vereador sugere medida de
interesse pUblico aos poderes competentes.
Parágrafo ünico -Não é permitido dar a forma de indicação a assuntos
reservados, por este Regimento, para constituir objeto de requerimento.
Art. 145 -As indicaçöes serão lidas no Expediente encaminhadas a quem de
direito, independentemente de deliberação do Plenário.
Pbrágrafo ünico No caso de entender o Presidente que a indicação não deva
ser encaminhada, data conhecimento da decisão ao autor e solicitarâ o
pronuriciamento da Comissão competente, cujo parecer será discutido e votado no
Expediente.
-
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CAPITULO IV
Dos Requerimentos
Art. 146. Requenmento e todo pedido verbal ou escrito, feito ao Presidente da
Câmara ou por seu intermédio, sobre qualquer assunto, por Vereador ou Comissão.
Parãgrafo ünico Quanto a competencia para decidi-las, os requerimentos sao
de duas espécies:
-sujeitos apenas a despacho do Presidente;
-sujeitos a deliberaçao do Plenário.
Art. 147 Serao de alçada do Presidente da Cârnara e verbais os requerimentos
que solicitem:
a palavra ou desistência dela;
II permissao para falar sentado;
III -leitura de qualquer matéria para conhecirnento do Plenârio;
IV observãncia de disposicao regimental;
V -requisicao de documentos, processos, Iivros ou publicaçOes existentes na
Cârnara, relacionados corn proposiçao em discussão no Plenario;
VI -informaçoes sobre os trabalhos ou a pauta da Ordem do Dia;
VII -preenchimento de lugar em Cornissao;
VIII declaraçao de voto.
Art. 148 -Serão de alçada do Presidente da Câmara, e por escrito, os
requerimentos que solicitem:
I -renüncia de membro da Mesa;.
II -audiência de Cornissão, quando o pedido for apresentado por outra;
III- designacäo de Relator Especial, rios casos previstos neste Regimento;
IV -juntada ou desentranhamento de documentos;
V -informaçOes, em caráter oficial, sobre atos da Mesa, da Presidéncia ou da
Camara;
VI -votos de pesar por falecimento;
VII -constituiçao de Comissao de Representaçao;
VIII -cOpias de documentos existentes nos arquivos da Câmara;
IX -iriformacoes solicitadas ao Prefeito ou por seu iritermédio.
§ 10 -A Presidéncia é soberana da decisão sobre os requerimentos citados
neste e no artigo anterior, salvo os que, pelo próprio Regimento, devam receber a sua
simples anuência.
§ 20 -lnformar,do a Secretaria haver pedido anterior, formulado pelo mesmo
Vereador, sobre o mesmo assunto e jà respondido fica a Presidéncia desobrigada de
fornecer, novamente, a informaçao solicitada.
Art. 149 Serão de alcada do Plenário, verbais e votados sem proceder
discussâo e sem encaminhamento de votacao, os requerimentos que solicitem:
I -prorrogaçao da sessão, de acordo corn o previsto neste Regimento;
II -destaque da matéria para votaçao:
III -votaçao por determinado processo;
IV encerramento de discussão, de acordo corn a previsto neste Regimento.
-

-

-

-

-

-.

-
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Art. 150 -Serão de alcada do Plenârio, escritos, discutidos e votados Os
requerimentos que solicitem:
-votos de louvor e congratulaçOes e manifestaçoes de protesto;
II -audiência de Comissão para assuntos em pauta;
Ill -inserçao de documento em ata,;
IV -retirada de proposiçOes jâ submetidas a discussão pelo Plenário;
V -informaçoes solicitadas a entidades pOblicas Cu particulares.
§ 10 -estes requerimentos devem ser apresentados no Expediente da sessão,
lidos e encaminhados para as providéncias solicitadas, se nenhurn Vereador manifestar
intencão de discuti-los. Manifestando-a qualquer Vereador, serão os requerimentos
encaminhados ao Expediente da sessâo seguinte.
§ 20 -Os requerimentos que solicitem Urgencia Especial, Preferência, Adiamento
e Vistas de processos, constantes da Ordem do Dia, seráo apresentados no inicio Cu
no transcorrer desta fase da sessão. Igual critério serã adotado para os processos que,
não obstante estarem fora da pauta dos trabaihos, seja requerido regime de Urgencia
Especial.
§ 3° -Os requerimentos de adiamento ou de vista de processos, constantes Cu
nao da Ordem do Dia, serão formulados por prazo certo e sempre por dias corridos.
§ 41-Os requerimento que solicitar inserc5o em ata de documentos não oficiais,
somente serâ aprovado, sem discussâo, por 2/3 (dois terços) dos Vereadores
presentes.
§ 50 -Durante a discussSo da pauta da ordem do Dia, poderão ser apresentados
requerimentos que se refiram estritamente ao assunto discutido e que estaráo sujeitos
a deliberacao do Plenãrio, sem preceder discuss5o, admitindo-se, entretanto,
encaminhamento de votacâo pelos Lideres de representacoes partidárias.
§ 6° -Excetuam-se do disposto no parágrafo anterior, os requerimentos de
congratulacoes e de louvor, que poderão ser apresentados, também, no transcorrer da
ordem do Dia.
Art. 151 -Os requerimentos Cu petiçoes de interessados não Vereadores, serão
lidos no Expediente e encaminhados pelo Presidente, a Secretaria Cu 5 Comissoes.
Paragrafo Onico -Cabe ao Presidente indeferi-los Cu arquiva-los, desde que os
mesmos se refiram a assuntos estranhos as atribuiçOes da Câmara Cu 'flO estejam
propostos em termos adequados.
Art. 152 -As representacOes de outras Edilidades, solicitando a maniféstação da
Câmara sobre qualquer assunto, serão encamirihadas as ComissOes competentes,
independentemente do conhecimento do Plenãrio.
Paragrafo Unico -Os pareceres das Comissoes serão votados no Expediente da
sessão, em cujapauta for incluido C Processo. Poderá o Vereador requerer a
discussâo domesmos, passando a matéria para o Expediente da sessão seguinte.
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CAPITULO V
Dos Substitutivos, Emendas e Subemendas
Art. 153 -Substitutivo e o projeto de Lei, de Resolucao e Decreto Legislativo,
apresentado por urn Vereador ou Comissâo para substituir outro já apresentado sobre
0 mesmo assunto.
Parágrafo tinico
Não e permitido ao Vereador ou Comissâo apresentar
substitutivo parcial ou mais de urn substitutivo ao mesmo projeto.
Art. 154 -Emenda é a proposicao apresentada corno acessória de outra.
§ 10 As emendas podem ser SUPRESSIVAS, SUBSTITUTIVAS, ADITIVAS
e MODIFICATIVAS.
§ 20 -Emenda supressiva é a que manda suprimir em parte ou no todo a artigo,
paragrafo ou inciso do projeto.
§ 30 -Emenda substitutiva a a que deve ser colocada em lugar do artigo,
parágrafo ou inciso do projeto.
§ 40 -Emenda aditiva é a que deve ser acrescentada aos termos do artigo,
parâgrafo ou inciso do projeto.
§ 50 -Emenda modificativa é a que se refere a redaçao do artigo, parâgrafo ou
inciso, sem alterar a sua substància.
Art. 155 -A emenda, apresentada a outra emenda, denmina-se SUBEMENDA.
Art. 156 -Não serão aceitos substitutivos, emendas ou subemendas que nâo
tenham relacao direta ou imediata corn a matéria da proposiçao principal.
§ 1° -o autor do projeto que receber substitutivo ou emenda estranhos ao seu
objetivo, terá o direito de reclamar contra a sua admissão, competindo ao Presidente
da Câmara decidir sobre a reclamaçao, cabendo recurso ao Plenário da decisão do
Presidente.
§ 20 -ldêntico direito de recurso ao Plenário, contra ato do Presidente que
refutar a proposição, caberá ao seu autor.
§ 3° -As emendas que nâo se referirem diretamente a matéria do projeto serão
destacadas para constitulrern projetos em separado, sujeitos a trarnitaçäo regimental.
Art. 157 Ressalvada a hipOtese de estar a proposiçao em regime de Urgencia
Especial ou quando assinadas pela maioria absoluta da Câmara, não serão recebidos
pela Mesa, substitutivo, emendas ou subemendas, quando a mesma estiver sendo
discutida em Plenário, Os quals deverão ser apresentados ate 48 (quarenta e oito)
horas, antes do inicio da sessão, para fins de publicaçao.
§ 10 -Apresentado o substitutivo por Comissão competente ou pelo autor, será
discutido, preferencialmente, em lugar do projeto original. Sendo o substitutivo
apresentado por outro Vereador, o Plenário deliberará sobre a suspensão da discussâo
para envio a comissão competente.
§ 20 -Deliberando o Plenârio o prosseguimento da discussão, ficará prejudicado
o substitutivo.
§ 3° -As emendas e subemendas serão aceitas, djscutidas e, se aprovadas.
-

-

-
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o projeto será encaminhado a Comissào de Justica e Redacao, para ser de novo
redigido, na forma do aprovado, corn Nova Redacao ou Redacao Final, conforme
a aprovacào das emendas ou subemendas tenha ocorrido em 1° ou 2a discussão,
ou ainda em discussão ünica, respectivamente.
40 -A ernenda rejeitada em primeira discussão nao poderá ser renovada na
§
segunda.
§ 5° -Para a segunda discussão serão admitidas emendas ou subemertdas, nâo
podendo ser apresentados substitutivos.
§ 60 -O Prefeito poderã propor alteracOes aos projetos de sua iniciativ
enquanto a rnatériaestiver na dependência do parecer de qualquer das Comissöes.

CAPftULO VI
Dos Recursos
Art. 158 Os recursos contra atos do Presidente da Cãmara, serão interpostos
dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados da data da ocorréncia, por simples peticao
a ele dirigida.
§ 10 -O recurso será encaminhado a Comissão de Justica e Redaçao, para
opinar e elaborar projetos de Resoluçao.
§ 20 -Apresentado o parecer, corn 0 projeto de Resolucao, acolhendo ou
denegando o recurso, serâ o mesmo submetido a uma Unica discussão e votacao na
Ordern do Dia da prirneira sessâo ordinària a realizar-se, após a sua publicacao.
§ 30 -Os prazos marcados neste artigo são fatais e corrern dia a dia.
§ 40 -Aprovado o recurso, o Presidente deverá observar a decisão soberana do
Plenãrio e cumpri-la fielmente, sob pena de sujeitar-se a processo de destituição.
§ 50 -Rejeitado o recurso, a decisão do Presidente serã integralmente mantida.
-

CAPTULO VII
Da Retirada de Proposicoes
Art. 159 -O autor poderá solicitar, em qualquer fase da elaboraçao legislativa, a
retirada de sua proposiçao.
§ 1° -Se a rnatéria ainda não estiver sujeita a deliberaçao do Plenário, compete
ao Prêsidente deferir o pedido.
§ 2° -Se a rnatéria já estiver submetida ao Plenário, compete a este a decisão.
Art.160 -No inicio de coda Legislatura a Mesa ordena•rá o arquivamento de
todas as proposicOes, apresentadas na Legislatura anterior, que estejam sern parecer
ou corn parecer contrãrio da Comissão de Justiça e Redaçao e ainda não submetidas a
apreciaçào do Plenário.
§ 10 0 disposto neste artigo nao se aplica aos projetos de Lei ou de
-

55

Resolucao, corn prazo fatal para delibera(;ao, cujos autores deverão, prelirninarmente,
ser consultados a respeito.
§ 2° -Cabe a qualquer Vereador, mediante requerimento dirigido ao Presidente,
solicitar 0 desarquivamento de projetos, e a reinicio da trrnitaço regimental, corn
exceçao daqueles de autoria do Executivo.
CAPITULO VIII
Da Prejudicabilidade
Art. 161 -Na apreciaçao pelo Plenãrio considerarn se prejudicadas:
I -a discussão ou a votaçao de qualquer projeto idéntico a outro que jã tenha
sido aprovado ou rejeitado na mesma sessão legislativa, ressalvada a hipOtese
prevista no § 11, do artigo 140, deste Regirnento;
II -a discussão ou a votação de proposicOes anexas, quando a aprovada ou a
rejeitada for identica;
Ill -a proposicao original, corn as respectivas ernendas ou subernendas, quando
tiver substitutivo aprovado;
IV -a ernenda ou subemenda de matéria idéntica a de outra já aprovada ou
rejeitada;
V -o requerirnento corn a rnesrna finalidade, já aprovado.
-

TITULO VI
Dos Debates e Das Deliberaçoes
CAPITULO I
Das Discussôes

sEcAol
Disposiçoes Preliminares
Art. 162 Discussão é a fase dos trabalhos, destinada aos debates em Plenário.
-

§ 11-Terâo discussao Onica todos as projetos de Resoluçao.
§ 2° -Serão votados em dois turnos, corn intervalo rninimo de 48 (quarenta e
oito) horas, entre elas, as proposicOes relativas a criacao de cargos na Secretaria da
Câmara.
§ 30-Terão discussâo Unica Os projetos de lei que:
-sejam de iniciativa do Prefeito e estejam, por solicitaçao expressa, em
Regime de Urgéncia, nos termos do artigo 55, da lei Organica Municipal, ressalvados
os projeto s que disponham sobre a criaco e fixacao de vencimentos de cargos do
Executivo;
-sejam iniciativa de 1/3 (urn terco) dos membros da Câmara, sob regime de
Urgencia;
-sejam colocados em regime de Urgencia Especial;
-disponham sobre:
1 -concessao de auxilios e subvençOes;
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2 -convénios corn entidades pUblicas ou particulares e consórcios corn outros
municipios;
3 -alteraçao da denorninacao de proprios, vias e logradouros pUblicos;
4 -concessão de Utilidade PUblica a entidades particulares.
40 -Estarào sujeitas, ainda, a discussäo ünica, as seguintes proposicOes:
§
e requerirnentos, sujeitos a debates pelo Plenário;
-lndicaçoes, quando sujeitas a debates
C) pareceres ernitidos a circulares de Câmaras Municipais e outras entidades;
d) o vetos total e parcial.
50
Estarâo sujeitos a duas discussOes todos os projetos de Lei que nâo
§
estejarn relacionados nas letras "a", 'b", 'c" e "d", do § 31, deste artigo.
§ 61-Havendo mais de urna proposição sobre o 'rnesmo assunto, a discussão
obedecerã a ordern cror'ologica de apresentacao.
Art. 163 -Os debates deverào realizar-se corn dignidade e ordern, cumprindo
aos Vereadores atender as seguintes deterrninacoes regirnentais:
I- exceto o Presidente, deverão falar em pé, salvo quando enferrno solicitar
autorizacao para falar sentado:
II -dirigir-se sernpre ao Presidente da Camara, voltado para a Mesa, salvo
quando responder a aparte;
Ill -não usar da palavra sem a solicitar, e sem receber consentirnento do
Presidente;.
IV- referir-se ou dirigir-se a outro Vereador pelo tratarnento de senhor ou
exceléncia.
Art. 164 -O Vereador so podera falar:
I -para apresentar retificaçao ôu impugnag5o da ata:
II -no Expediente, quando inscrito;
Ill -para discutir rnatéria em debate;
IV -para apartear, na forma regimental;
V -pela ordern, para apresentar questao de ordern na observància de
disposiçao regirnental ou solicitar esclarecimento da PresidOncia sobre a ordem dos
trabaihos;
VI -para encarninhar a votacao. nos termos deste Regirnento;
VII -para justificar requerirnento de Urgéncia Especial:
VIII -para justificar o seu voto, nos termos deste Regirnento:
IX -para explicaçao pessoal. nos termos deste Regirnento:
X -para apresentar requerimento, na forma regirnental.
§ 10 0 Vereador que solicitar a palavra deverâ, inicialmente, declarar a que
titulo dos itens deste artigo pede a palavra, e não poderä:
usar da palavra corn finalidade diferente da alegada para a solicitar;
-desviar-se da rnatéria em debate:
-falar sobre matéria vencida;
-usar de linguagem irnprOpria;
-ultrapassar o prazo que Ihe competir;
-

-

-

-

57

f) -deixar de atender as advertèncias do Presidente.
§ 21 -o Presidente solicitará ao orador, por iniciativa ou a pedido de qualquer
Vereador, que interrompa 0 seu discurso nos seguintes casos:
a) -para leitura de requerimento de Urgencia Especial;
b) -para comunicação importante a Camara;
c) -para recep(;ao de visitantes;
d) -para votacao de requerimento de prorrogacao da sessão;
e) -para atender a pedido de palavra "pela ordem", para propor questao de
ordem regimental.
§30 -Quando mais de urn Vereador solicitar a palavra, simultaneamente, o
Presidente a concederá, obedecendo a seguinte ordem de preferência:
-ao autor;
-ao relator;
-ao autor do substitutivo, emenda ou subemenda,
§ 40 -Cumpre ao Presidente dar a palavra alternadarnente, a quem seja pro ou
contra a matéria em debate, quando no prevalecer a ordem determinada no paragrafo
anterior.

sEcAo ii
Dos Apartes
Art. 165 -Aparte é a interrupçao do orador para indagaçao ou esclarecimento
relativo a matéria em debate.
§ 1° -o aparte deve ser expresso em termos corteses e näo pode exceder de 1
(urn) minuto;
§ 20 -Nâo serão permitidos apartes, sucessivos ousem licença do orador;
§ 30 -Não e permitido apartear ao Presidente nem ao orador que fala pela
ordem", em Explicaçao Pessoal, para encaminhamento de votaçao ou declaraçao de
voto.
§ 41 -o aparteante deve permanecer de pe, enquanto aparteia e ouve a
resposta do aparteado.
§ 51-Quando o orador negar o direito de apartear nao Ihe será permitido dirigirse, diretamente, aos Vereadores presentes.

sEcAo in
Dos Prazos
Art. 166 -Os oradores observarão os seguintes prazos para o uso da palavra:
1-5 (cinco) minutos para apresentar retificaçao ou impugnaçao da ata;
11-10 (dez) minutos para falar da tribuna, durante o Expediente, em tema livre;
Ill -na discussão de:
• a) -Veto: 30 (trinta) minutos, corn apartes;
b) -Parecer de redação final ou de reabertura de discussão, 15 (quinze)
minutos, corn apartes;
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C) -Projetos: 30 (trinta) minutos, corn apartes;

-Parecer pela inconstitucionalidade ou ilegalidade de projetos: 15 (quinze)
minutos, corn apartes;
-Parecer do Conselho de Contas sabre as Contas do Prefeito e da Mesa
da,Cämara: 15 (quinze) minutos, corn apartes;
-Processo de destituicao da Mesa ou de rnembros da Mesa: 15 (quinze)
minutos para cada Vereador e 60 (sessenta) minutos para o relator, o denunciado ou
denunciados, cada e corn apartes;
-Processo de cassacao de rnandato de Vereador e de Prefeito: 15 (quinze)
minutos para cada Vereador e 120 (cento e vinte)minutos para a denunciado ou para
seu procurador, corn apartes;
h)- Requerimentos: 10 (dez) minutos, corn apartes;
-Parecer do Comissão sobre Circulares: 10 (dez) minutos, corn apartes;
-Ernendas: 10 (dez) minutos para o autor, 5 (cinco) minutos para urn
Vereador contra e 5 (cinco) minutos para o Relator.
I) -Substitutivos: 15 (quinze) minutos para o primeiro signatário e 10 (dez)
minutos para o Relator.
rn) -Orcarnento Municipal (anual e Plurianual): 30 (trinta) minutos, quer seja em
primeira como em segunda discussão.
IV -Em Explicacäo Pessoal: 15 (quinze) minutos, sem apartes;
V -para encaminhamento de votaco: 5 (cinco) minutos sern apartes;
VI -para declaração de voto: 5 (cinco) minutos, sern apartes;
VII -pela ordem: 5 (cinco) minutos, sern apartes;
VIII -para apartear: 1 (urn) minuto.
§ 10 Na discussão de rnatrias constantes da Ordem do Dia, serã permitida a
cessâo e reserva de tempo para os oradores,
§ 20 -Não admitirã adiamento de votaçao a proposição em regime de urgencia,
salvo so requerido pela maioria dos mernbros da Cmara, POI prazo não excedente a
duas sessöes.
-

sEcAO iv
Do Adiamento
Art. 167 -O adiamento da discussão de qualquer proposicão estará sujeito a
deliberaçao do Plenário e somente podera ser proposto durante a discussão da
rnesma, adrnitindo-se o pedido no inicio da Ordem do Dia, quando so tratar de matéria
constante de sua respectiva pauta.
§ 11-A apresentacão do requerimento não pode interromper a orador que
estiver corn a palavra e dove ser proposta para tempo deterrninado, contado em dias,
nao podendo ser aceito se o adiamento solicitado coincidir ou exceder o prazo para
deliberacao da proposicao.
§ 20 -Apresentados 2 (dais) ou mais requerimentos de adiamento, será votado
de preferéncia a que marcar rnenor prazo.
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SEcAo v
Da Vista
Art. 168 -o pedido de vista de qualquer proposiçao poderá ser requerido pelo
Vereador e deliberado pelo Plenário, apenas corn encaminhamento de votacao, desde
que observado o disposto no § 10, do artigo 167, deste Regimento. Parágrafo ünico -0
prazo máximo de vista é de 10 (dez) dias consecutivos.

sEcAo VI
Do Encerramento
Art. 169-0 encerramento da discussão dar-se-á:
I -por inexistência de orador inscrito;
II -pelo decurso dos prazos regimentais;
III -a requerimento de qualquer Vereador, mediante deliberaçao do Plenário.
§ i° SO poderá ser proposto o encerramento da discussâo, nos termos do inciso
III, do presente artigo, quando sobre a matéria já tenham faiado, pelo menos, 4
(quatro) Vereadores.
§ 20 -0 requerimento de encerramento da discussão comporta apenas
encaminhamento da votaçao.
§ 31-Se o requerimento de encerramento da discussão for rejeitado, sO poderá
ser formulado depois de terem falado, no minimo, mais 3 (tres) Vereadores.

CAPITULO II
Das Votaçoes

sEcAo i
DisposiçOes Preliminares
Art. 170 -Votacao é o ato complementar da discussão através do qual o
Plenário manifesta a sua vontade deliberativa.
§ 11-Considera-se qualquer matéria ern fase de votaçao a partir do momento
ern que o Presidente declara encerrada a discussão.
§ 20 -Quando, no curso de uma votaçao, esgotar-se o tempo destinado a
sessão, esta serà dada por prorrogada ate que se conclua por inteiro, a votaçao da
matéria, ressalvada a hipOtese da falta de nümero para deliberaçao, caso em que a
sessão serâ encerrada imediatamente.
Art. 171 -0 Vereador presente a sessão nao podera escusar-se de votar,
podendo, porem abster-se quando tiver interesse pessoal na deliberaçao, sob pena de
nulidade de votaçao, quando seu voto for decisivo.
Paragrafo Cnico -0 Vereador que se considerar impedido de votar, nos termos
do presente artigo, fare a devida comunicacão ao Presidente, computando -se, todavia,
sua presenca para efeito de "quorum".
Art. 172-0 voto serã sempre pUblico nas deliberaçOes da Câmara.
Art. 173 -As deliberacoes do Plenário seráo tomadas:
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I -p01 maioria absoluta de votos;
ii .-por maioria simples de votos;
iii -por 2/3 (dois tercos) dos votos da Câmara;
IV -por 2/3 (dois tercos) dos Vereadores presentes.
§ 10 A maioria absoluta diz respeito a totalidade dos membros da Cãmara e a
maioria simples aos Vereadores presentes a sessão.
§ 20 -As deiibera(;Oes, salvo disposiçao em contrário, serão tomadas por
maioria de votos, presente a maioria de Vereadores.
§ 30 -Dependeräo de voto favorável da maioria absoluta dos membros da
Câmãra a aprovacão e as aiteraçoes das seguintes leis complementares:
I -Côdigo Tributário do Municipio;
Ii -COdigo de Obras;
ill -Codigo de Posturas;
IV -lei instituidora do regsme juridico ünico dos servidores rnunicjpais;
V -lei orgânica instituidora da guarda municipal;
Vi -lei de criacão de cargos, funçOes ou empregos püblicos;
Vii -lei que institui 0 PIano Diretor do Municiplo.
40
-Dependerao tambérn ,do voto favorável da maioria dos membros da
§
Cârnara:
a) As leis concernentes a:
1 -aprovacao e alteraçaodo Piano de Desenvoivimento Fisico-Territorial;
2 -Concessão de serviços pübiicos;
3 -concessão de direito real de uso;
4 -alienaçao de bens imóveis;
5 -aquisicao de bens imveis POI doacao corn encargos;
6 -aiteracao de denominaçao de próprios, vias e logradouros püblicos; e
7 -obtençao deempréstimos de estabelecirnentos de crédito particular;
b) -Realizacao de sessäo secreta;
C) -Rejeicao de veto;
-Rejeicao de parecer previo do Conseiho de Contas dos Municipios;
-Concessão de Titulo de Cidadania Honoraria ou qualquer outra honraria
ou homenagens a pessoas;
-Aprovaçao da representacao, solicitando alteração do nome do Municipio.
§ 51-Dependera do "quorum" de 2/3 (dois tercos) dos membros da Câmara a
declaracab de afastamnto definitivo do cargo de Prefeito, Vice-Prefeito ou, Vereador,
julgado P01 infracao politico-adrninistrativa, prevista nos artigos 36 e seus paragrafOs e
77 e Paragrafo Unico da lei Orgânica Municipal.
§ 60 -Dependerã do voto favorável da maioria absoluta dos Vereadores
presentes:
-a rejeiçao da solicitacao de licenca do cargo de Vereador;
-a rejeição da solicitacao de licença dos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito.
-

-

-
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§ 7° -A votaçao das proposiçOes, cuja aprovaçao exija quorum especial, serã
renovada tantas vezes quantas forem necessãrias, no caso de se atingir apenas
maioria simples.
SEAO II
Do Encaminhamento da Votação
-

Art. 174 -A partir do instante em que o Presidente da Câmara declarar a matéria
já debatida e com discussão encerrada, poderá ser solicitada a palavra para
encaminhamento da votaçãoressalvados os impedimentos regimentals.
§ 1° -No encaminhamento da votaçao, será assegurado a cada bancada, pot
urn de seus membros, falar apenas urna vez por 5 (cinco) minutos, para propor a seus
pares a orientacão quanto ao mérito da matéria a set votada, sendovedados os
apartes.
§ 20 -Ainda que haja no processo substitutivos, emendas e subernendas, haverá
apenas urn encaminhamento de votação, que versarâ sobre todas as peças
do processo.

sEcAo iii
Dos Processos de Votacão
Art. 175 -São dois os processos de votacao:
I -simbolico; e
II nominal.
§ 10 -O processo sirnbôlico de votação consiste na simples contagem de votos
favoráveis e contrários, apurados pela forma estabelecida no parágrafo seguinte.
§ 20 -Quando o Presidente submeter qualquer matéria a votaçao, pelo processo
simbólico, convidara os Vereadores que estiverem de acordo a permanecerem
sentados e os que estiverem contrãrios a se levantarem, procedendo, em seguida, a
necessária contagem e a proclamacao do resultado.
§ 30 -o processo nominal de votaçao consiste na contagern dos votos
favorãveis e contrârios, com a consigna(;ão expressa do norne e do voto de cada
Vereador.
§ 41-Proceder-se-ã, obrigatoriamente, a votaçao nominal para:
-eleição da Mesa;
-destituiçao da Mesa;
C) -votaçao do parecer do Conselho de Contas dos Muniipios, sabre as contas
do Prefeito e da Mesa;
-composição das ComissOes Permanentes;
-cassacao de mandato de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;
-Votacâo de proposiçoes que objetivarn;
1 -outorga de concessão de serviço püblico;
2 -outorga de direito real de concessão de uso;
3 -alienaçao de bens irnóveis;
-
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4 -aquisição de bens imOveis por doacao comencargos;
5 -aprovacao do Piano de Desenvolvimento Fisico- Territorial do Municipio;
6 -contrair empréstimo de estabelecimentos de crédito particular;
7 -aprovação ou alteraçao do Regimento Interno da Càmara:
8 -aprovação ou alteracao de Codigos e Estatutos;
9 -criacao de cargos no quadro do funcionalismo municipal, inclusive da
Câmara:
10 -concessão de titulo honoriuico ou qualquer honraria ou homenagem.
11 -votacao de requerimento de convocaçao do Prefeito ou de outra autoridade
Municipal;
12 -votaçao de requerimento de Urgéncia Especial;
13 -vetos do Executivo, total ou parcial
§ 5° -Enquanto nâo for proclamado o resultado de uma votação, quer seja
nominal ou simbôlica, e facultado ao Vereador retardatário expender seu voto.
§ 60 -o Vereador poderá retificar seu voto antes de proclamado o resultado, na
forma regimental.
70
§ -As düvidas, quanto ao resultado proclamado so poderao ser suscitadas e
deverâo ser esclareci das antes de anunciada a discussão de nova matëria, ou se for o
caso, antes de passar a nova fase da sessào ou de encerrar- se a Ordem do Dia.
Art. 176 -Destaque e o ato de separar do texto uma proposicão, para possibilitar
a sua apreciacão isolada pelo Plenãrio, devendo, necessariamente, ser solicitado por
Vereador e aprovado pelo Plenário.
Art. 177 -Preferéncia e a primazia na discussão ou na votação de uma
proposicão sobre a outra, requerida por escnito e aprovada pelo Plenário.
§ 10 -Terão preferencia para votacao as emenidas supressivas e as emendas e
substitutivos oriundos das ComissOes.
§ 20 -Apresentadas duas ou mais emendas sobre o mesmo artigo ou paragrafo,
serâ admissivel requerimento de preferência para a votaçao da emenda que melhor
adaptar-se ao projeto, sendo o requerimento votado pelo Plenário, sem preceder
discussâo.
-

-

sEcAo iv
Da Verificaçao
Art. 178 -Se algum Vereador tiver dUvida quanto ao resultado da votacao
simbOlica, proclamada pelo Presidente, poderá requerer verificaçäo nominal de
votaçao.
§ 1° -o requerimento de verificacao nominal de votaçãb será de imediato e
necessariamenteatendido pelo Presidente, desde que, tenha amparo regimental.
§ 20 -Nenhuma votacao admitirá mais de uma verificaçao.
30 -Ficarâ prejudicado o requerimento de verificacao nominal de Votacao,
§
caso não se encontre presente, no momento em que for chamado pela pnimeira vez, o
Vereador que a requereu.
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§ 4° -Prejudicado o requerimento de verificaçao nominal de votação, pela
auséncia de seu autor, ou por pedido de retirada, faculta-se a qualquer outro Vereador
reformulá-lo.
sEcAo v
Da Declaraçâo de Voto
Art. 179 -Declaraçao de voto e o pronunciamento do Vereador sobre
os
motivos que o levaram a manifestar-se contrária ou favoravelmente a matéria
votada.
Art. 180— A declaracao de voto a qualquer matéria far-se-a de uma sO vez,
depois de concluida, por inteiro, a votacao de todas as pecas do processo.
§ 10 -Em declaracao de voto, cada Vereador dispoe de 5 (cinco) minutos,
sendo vedados os apartes.
§ 20 Quando a declaracao de voto estiver formulada por escrito, podera 0
Vereador solicitar a sua inclusão no respectivo processo e na ata dos trabaihos, em
inteiro teor.
-

CAPiTULO III
Da Redaçao Final
Art. 181 -Ultimada a fase da segunda votacao ou da votaçào ünica, será a
proposicao, se houver substitutivo, emenda ou subemenda aprovados, enviada
a Comissão de Justica e Redaçao para elaborar a Redaçao Final, na conformidade
do vencido, e apresentar, se necessário, emendas de redacao.
§ 1° Excetuam-se do disposto neste artigo os projetos:
-da Iei Orcamentaria Anual;
-da lei Orcamentaria Plurianual de Investimentos;
C) -de Resolucao, quando de iniciativa da Mesa, ou modificando o Regimento
Interno.
§ 2° -Os projetos citados nas letras "a" e b" do paràgrafo anterior, serâo
remetidos a Comissão de Finanças e Orçamento, para elaboraçao da Redaçao
Final.
§ 30 0 Projeto mencionado na letra 'c", do § 1°, serã enviado a Mesa, para a
elaboracao da Redacao Final.
Art. 182 -A Redaçao Final será discutida e votada depois de publicada, podendo
o Plenário dispensar essa publicacao, a requerimento de qualquer Vereador.
§ 10 -Somente serão admitidas emendas a Redacão Final para evitar incorrecão
de linguagem, incoeréncia notOria, contradicâo evidente ou absurdo manifesto.
§ 2° Aprovada qualquer emenda, voltará a proposicão a Comissão ou a Mesa,
para nova Redacao Final, conforme a caso.
§ 30 -Se rejeitada a Redacao Final, retornara ela a Comissão de Justica e
-

-

-
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Redacao para que elabore nova redacao, a qual será submetida ao Plenário e
considerada aprovada, se contra ela nâo votarem 2/3 (dois terços) dos integrantes da
Câmara.
Art. 183 -Quando, apOs a aprovaçao da Redaçao Final e ate a expedicao do
autôgrafo, verificar-se inexatidâo do texto, a Mesa procederá a respectiva correçao, da
qual dará conhecimento a Plenário. Não havendo impugnacao, considerar-se-á aceita a
correçao, e, em caso contrário, será reaberta a discussão para a decisão final do
Plenário.
Paragrafo Unico o Aplicar-se-â o mesmo criteria deste artigo aos projetos
aprovados, sem emendas e que, porveritura, ate a elaboracao do autografo, verificar-se
inexatidão do texto, iricorreçao de linguagem, incoeréncia notOria, contradicao evidente
ou absurdo manifesto.
TITULO VII
Elaboração legislativa Especial
CAPITULO I
Dos Códigos
Art 184 -Codigo e a reunio de disposicoes legais sobre a mesma matéria, de
modo organico e sistemãtico, visando estabelecer os princIpios gerais do sistema
adotado e a prover, completamente, a matéria tratada.
Art. 185 -Os projetos de Codigos, depois de apresentados ao Plenário, serão
publicados, distribuidos por cópia aos Vereadores e encaminhados a Cornissao de
Justica e Redacao.
§ 10 -Durante a prazo de 30 (trinta) dias, poderao os Vereadores encaminhar a
Cornissâo emendas a respeito.
§ 21-A Comissão terá mais 30 (tririta) dias para exarar parecer, ao projeto e as
emendas apresentadas.
§ 31-Decorrido o prazo, ou antes, se a Comissão antecipar a seu parecer,
entrará a processo para a pauta da Ordem do Dia.
Art. 186 -Na primeira discussão, a projeto seré discutido e votado por capitulos,
salvo requerimento de destaque, aprovado pelo Plenário.
§ 1° -Aprovado em primeira discussão, com emendas, voltará a Cornissão de
Justica e Redacao, por mais 15 (quinze) dias para incorporação das mesmas ao texto
do projeto original.
§ 20 -Ao atingir este estágio de discussâo, seguir-se-ao tramitaçao normal dos
demais projetos, sendo encaminhado a Cornissao de mérito.
Art. 187 -Não se aplicará o regime deste Capitulo aos projetos que cuidem de
alteraçOes parciais de Codigos.
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CAPITULO II
Do Orcamento
Art. 188 0 projeto de lei orçamentaria anual serã enviado peto Executivo a
Câmara no prazo estipuiado em tel Complementar.
§ 1° -Se nâo receber a proposta orçamentária no prazo mencionado neste
artigo, a Câmara considerará como proposta a lei do orçamento vigente.
§ 20 -Recebido o projeto, o Presidente da Câmara, depots de comunicar o fato
ao Pienário, determinará a distribuiçao em avuiso aos Vereadores, os quais, no prazo
de 10 (dez) dias apreclarâo o projeto.
§ 30 -Em seguida ira a Comissao de Finanças e 0rcamento que terá o prazo
máximo de 15 (quinze)dias para emitir parecer e decidir sobre emendas.
40
-As emendas ao projeto do let do orçarnento anual ou aos projetos que 0
§
modifiquem, somente podem ser aprovados caso:
I -sejam compativeis corn o piano plurianual;
II -indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de
anulaçao de despesa, exciuldas as que incidam sobre:
-dotacOes para pessoai e seus encargos;
-servico de dIyida ou
Ill sejam relacionadas:
-corn a correçäo de erros ou omissôes, ou
-corn os dispositivos do texto do projeto de let.
§ 50 -Expirado esse prazo, será o projeto incluido na Ordern do Dia: da sessão
seguinte, como item Unico.
§ 6° -Aprovado o projeto corn emenda, será enviado a Cornissão de Financas e
orçamento, para redigir 0 definitivo dentro do prazo máxirno de 3 (trés) dias. Se não
houver emenda aprovada ficará dispensada a redacao final, expedindo a Mesa o
Autografo na conformidade do projeto.
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-A redaçao final proposta pela Comissâo de Finanças e orcamento será
§
inclu Ida na Ordem do Dia da sessão seguinte.
§ 80 -Se a Cornissao de Financas e 0rcamento nao observar os prazos a eta
estipulados neste artigo, a proposição passaré a fase imediata de tramitaçâo
independentemente de parecer inclusive de Relator Especial.
§ 90 -A Comissão de Financas e 0rçarnento poderá oferecer emendas, em seu
parecer, desde que do caráter estritarnente técnico ou retificativo ou que visem
restabelècer o equilibrio financeiro.
Art. 189 -A Mesa relacionara as emendas sobre as quais deve incidir o
pronunciamento da Comissão de Financas e Orçamento, excluindo aqueles que
contrariem expressamente o disposto no § 40, do artigo 188, excluindo os incisos I a Vt.
§ 10 -Se não houver emendas, o projeto será incluido na Ordem do Dia da
primeira sessão, para segunda discussão, sendo vedado a apresentaçao de emendas
em Plenário. Em havendo emendas, será incluido na primeira sessão apOs a
publicaçao do parecer e emendas.
-

-
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§ 21-Será final o pronunciamento da Comissão de Financas e Orcamento
sobre as emendas, salvo se 1/3 (urn terço) dos membros da Câmara pedir ao
Presidente a votaçao em Plenário, sern discussão, de emenda aprovada ou rejeitada.
Art. 190 -As sessöes, nas quals se discute o Orçamento, terão a Ordem do
Dia, preferencialmente, reservada a esta matéria e o Expediente ficarã reduzido a 30
(trinta) minutos, contados do final da leitura da ata.
§ 10 -Tanto em primeira coma em segunda discussão, a Presidente da
Câmara, de ofIcio, poderá prorrogar as sessôes ate o final da discussâo e votacao da
matéria.
§ 2° -A Câmara funcionará, se necessârio, em sessOes extraordinárias, de
modo que a discussäo e votaçao do orcamento estejam concluidas ate 30 de
novembro.
Art. 191 -Na segunda discusso, serâo votadas, apos a encerrarnento da
mesma, primeiramente as emendas uma a uma e depois o Projeto.
M. 192 -Na primeira e segunda discussöes podera cada Vereador falar, pelo
prazo de 60 ( sessenta) minutos, sobre a projeto e as emendas apresentadas.
Art. 193 -Terão preferéncia na discussao, o relator da Comissão de Financas e
Orcamerito e as autores da emenda.
M. 194 -Aplicam-se ao Projeto de Lei Orcarnentaria, no que nao contrariar o
disposto neste Capitulo, as regras do processo legislativo constantes da Lei Organica
Municipal.
Art. 195 -Lei complementar disporá sobre a exercicio financeira, a vigéncia, as
prazos, a elaboracao e a organizacão do Orcamento Plurianual de lnvestimentos.
Art. 196 -O Prefeito podera enviar mensagem a Câmara para propor a
modificacao do projeta de lei orçamentaria, enquarito nao iniciada a vatacao da parte
que deseja alterar.
CAPITULO III
Da Tomada de Contas do Prefeito e da Mesa
Art. 197 -O controle externo de fiscalizaçao financeira e orçamentaria serâ
exercido pela Cârnara Municipal, corn o auxillo do Tribunal de Contas do Estado ou
ôrgâo equivalente.
Art. 198 -A Mesa da Câmara enviará suas contas anuais ao Executivo, ate a dia
12 de marco do exercicia seguinte, para as efeitos legais.
Art. 199 -O Presidente da Câmara apresentará, ate a dia 20 de cada mOs, 0
balancete relativo aos recursos recebidos e as despesas do més anterior e
providericiará a sua publicacao, como edital.
Paragrafo ünico -A publicacäo a que se refere este artigo poderá ser feita
através de afixação em quadra de avisos.
Art. 200 -O Prefeito encaminhará ate a dia 20 de cada més, a Câmara a
balancete relativo a receita e despesa do més anterior.
Art. 201 -O movirnento de caixa da Câmara do dia anterior será publicada,
diariamente, por edital afixado no edificio da Câmara Municipal.
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Art. 202 -Recebidos os processos do Tribunal de Contas do Estado ou orgâo
equivalente, corn o respectivo parecer prévio, a Mesa, independentemente da leitura
do mesmo em Plenário, .0 mandará publicar, distribuindo copias aos Vereadores e
enviando os processos a Comissão de Financas e Orçamento no prazo máximo de 2
(dois) dias.
§ 10 -A Cornissâo de Finanças e Orçamento, no prazo improrrogavel de 12
(doze) dias, apreciará 0 parecer do Tribunal de Contas do Estado concluindo por
projeto de Resoluçao, relativo as contas do Prefeito e da Mesa, respectivamente,
dispondo sobre sua aprovacão ou rejeiçao.
§ 20 -Se a Comissão nao exarar o parecer no prazo indicado, a Presidência
designara urn Relator Especial, que terâ o prazo de 3 (trés) dias, irnprorrogável, para
consubstanciar o parecer do Tribunal de Contas do Estado ou Orgao equivalente, no
respectivo projeto de Resolucao, aprovando ou rejeitando as contas, conforme a
conclusâo do referido Tribunal ou orgao equivalente.
§ 31-Exarados os pareceres pela Comissão de Finanças e Orcamento ou pelo
Relator Especial, nos prazos estabelecidos, ou ainda, na auséncia dos rnembros, os
pareceres serão incluidos na pauta da Ordem do Dia da sessão imediata, corn prévia
distribuiçao de cópias aos Vereadores.
§ 40 -As sessOes em que se discutern as contas terão o expediente reduzido a
30 (trinta) minutos, contados do final da leitura da ata, ficando a Ordem do Dia,
preferencialmente, reservada a esta finalidade.
Art. 203 -A Cârnara dentro de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento do
parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado ou Orgao equivalente para tomar e
julgar as contas do Prefeito e da Mesa do Legislativo, observados os seguintes
preceitos:
I -o parecer somente poderá ser rejeitado por decisâo de 2/3 (dois tercos) dos
membros da Carnara;
II -Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, sem deliberaçâo, as contas serão
consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo corn a conclusào do parecer do
Tribunal de Contas do Estado.,ou Orgao equivalente.
§ 10 -As contas do Municipio ficarão, no decurso do prazo previsto no caput
deste artigo, a disposiçâo de qualquer contribuinte, para exarne e apreciaçao, 0 qual
poderá questionar-Ihes a legitimidade nos .termos da lei.
§ 20 -As contas relativas a aplicacao dos recursos transferidos pela Uniâo e
Estado serao prestadas na fornia da legislaçao federal e estadual em vigor, podendo 0
Municipio suplementá-las, sern prejuizo de sua inclusão na prestaçäo anual de contas.
§ 30 -Rejeitadas as contas, por votaçâo ou por decurso de prazo, serão
irnediatarnente remetidas ao Ministério PUblico, para os devidos fins.
40
-Rejeitadas ou aprovadas as contas do Prefeito e da Mesa da Cârnara,
§
serão publicados os respectivos atos legislativos e remetidos ao Tribunal de Contas do
Estado ou Orgao equivalente.
Art. 204 -A Comissão de Finanças e Orçarnento, para ernitir o seu parecer,
podera vistoriar as obras e serviços, examinar processos, documentos e papéls
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nas reparticOes da Prefeitura e da Câmara, e, conforme o caso, poderá também,
solicitar esclarecimentos coniplementares ao Prefeito e ao Presidente da Câmara, para
aclarar partes obscuras.
Art. 205 -Cabe a qualquer Vereador a direito de acompanhar os estudos da
Comissão de Finanças e Orçarnento, no periodo em que o processo estiver entregue a
mesma.
Art. 206 -A Càmara funcionaré, se necessârio, em sessôes extraordinárias, de
modo que as contas possam ser tomadas e julgadas dentro do prazo estabelecido no
artigo 203 deste Regimento.
CAPTULO IV
Das Emendas a Lei Orgâriica Municipal
Art. 207 -A Lei Organica Municipal poderé ser ernendada mediante proposta:
I -de 1/3 (urn terco), no minirno, dos membros da Cémara Municipal
II -do Prefeito Municipal.
Art. 208 -A proposta será votada em dais turnos corn intersticio minimo de 10
(dez) dias e aprovada por 2/3 (dois tercos) dos membros da Cârnara Municipal.
Art. 209 A emenda a Lei Orgânica Municipal sera promulgada pela Mesa da
Câmara corn o respectivo nUmero de ordom.
Art. 210 -A Lei Organica Municipal não-poderâ ser emendada na vigencia de
estado de sitio ou de intervenção no Municipio.
CAPITULO V
Das Leis de Iniciativa Popular
Art. 211 -A iniciativa de leis complementares e ordinárias pelos cidadãos, serà
exercida sob a forma de mocão articulada, subscrita, no minimo, por 5% (cinco por
cento) do total do nOmero de eleitores do Municiplo.
Art. 212 -A iniciativa popular sera concretizada através de listas organizadas
por qualquer entidade associativa, que se rêsponsabilizará pela idoneidade das
assinaturas, obedecidas as seguintes condiçOes:
I -a assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de norne completo e
legivel, além do nürnero do titulo eleitoral corn lndicacao da zona e da secão onde
vota;
II- as subscritos da proposta indicaro entre si aquele que deverá discutir a
matéria, por urna Onica vez, quando de sua inclusào na Ordern do Dia;
III -a proposição que receber parecer contrârio da Comissào Permanente
encarregada de analisá-la será considerada prejudicada e arquivada, salvo se houver
recurso de 1/3 (urn terco) dos Vereadores, caso em que ira a Plenário para debate e
deliberacao final;
IV -cada proposicão deverá restringir-se a urn Unico assunto,
independenternente do nürnero de artigos que contenha.
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V. -Ao Presidente da Câmara incumbe vèrificar se a proposicão atende aos
requisitos exigidos nos incisos anteriores, podendo conceder prazo de ate 3 (três)dias
para a sua regularizaçao, antes do exame a cargo da Comissâo Permanente.
CAPITULO VI
Do Plebiscito Popular
Art. 213 Mediante proposta fundamentada por 1/3 (urn .terço) dos Vereadores
ou por 5 (cinco) por cento dos eleitores inscritos na circunscricao, serã submetida a
plebiscito popular questão relevante para os destinos do Municipio.
Art. 214 -A votaçao deverá ser organizada pelo Tribunal Regional Eleitoral, no
prazo de 3 (très) meses de publicidade gratuita para Os partidârios e os opositores da
proposiçao.
Art. 215 -Será realizada uma so consulta plebiscitária POI ano, admitindo-se ate
3(três) proposiçaes por consulta e vedada a sua realizacao de eleicoes municipais,
estaduais e nacionais.
Art. 216 -Ainiciativa popular se exercerá na forma prevista em lei complementar
e na lei Orgânica Municipal.
-

TITULO VIII
Do Regimento Interno
CAPITULO I
Da Interpretação e dos Precedentes
Art. 217 -As interpretacoes do Regimento, feitas pelo Presidente da Cârnara, em.
assunto controverso, constituirão precedentes, desde que a Presidéncia assim 0
declare, por iniciativa prOpria ou a requerirnento de qualquer Vereador.
§ 1° -Os precedentes regimentals serão anotados em livro prOprio, para
orientaçao na sotucao de casos analogos.
§ 20 -Ao final de câda sessão legislativa, a Mesa fará a consolidacão de todas
as modificacaes feitas no •Regimento, bern. como dos precedentes regimentals,
publicando-os em separata.
Art. 218
Os casos nao previstos neste Regimento, serão resolvidos
soberanamente, pelo Plenário e as soluçOes constituiräo precedentes regimentals.
-

CAPiTULO II
Da Ordëm
Art. 219.-Quest5o de ordem é toda diivida, levantada em Plenário, quanto a
interpretaçao do Regimento, sua aplicaçao ou legalidade.
§ 10 -As questoes de ordem de?em ser reformuladas.om clareza e corn a
indicaçao precisa das disposlçOes regimentals que se pretendeelucidar.
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Não observando o proponente o disposto neste artigo, podera o
§ 20
Presidente cassar-Ihe a palavra e nao tomar em consideraçao a questao levantada.
§ 30 -Cabe ao Presidente da Câmara resolver, soberanamente as questOes de
ordem, não sendo licito a qualquer Vereador opor-se a decisao ou criticã-!a, na sessâo
em que for requerida.
§ 41 -Cabe ao Vereador recurso da decisão, que será encaminhado a Comissão
de Justiça e Redacao, cujo parecer será submetido ao Plenãrio, na forma deste
Regimento.
Art. 220 -Em qualquer fase da sessão poderá a Vereador pedir a palavra "pela
ordem', para fazer rectamaçào quanto a aplicaçao do Regimento, desde que observe o
disposto no artigo anterior.
CAPITULO III
Da Reforma do Regimento
-

Art. 221 -Qualquer projeto de Resoluçao, modificando o Regimento Interno,
depois de lido em Plenário, será encaminhado a Mesa para opinar.
§ 10 -A Mesa tern o prazo de 10 (dez) dias, para exarar parecer.
§ 20 -Dispensam-se desta tramitaçào as projetos oriundos da propria Mesa.
§30-Ap6s esta medida preliminar, seguira o. projeto de Resolucao a tramitaçao
normal dos demais processos.
TTULO IX
Da Promulgacão das leis e Resoluçoes
CAPITULO UNICO
Da Sançao, Do Veto e Da Promulgaçâo
Art. 222 -Aprovado urn projeto de Lel, na forrna regimental, será ele, no prazo de
10 (dez)dias üteis, enviado ao Prefeito para fins de sancão e prornulgacao.
§ 11-O membro da mesa não poderá, sob pena de destituicao, recusar-se a
assinar o autografo.
§ 20 -Os autógrafos de leis, antes de serem remetidos ao Prefeito, serão
registrados em Iivro próprio e arquivados na Secretaria da..Càmara, levando a
assinatura dos membros da Mesa.
§ 31 -Decorrido a prazo de 15 (quirize) dias üteis, contados da data do
recebimento do respectivo autôgrafo, sem a sanção do Prefeito, considerar-se-á
sancionado o projeto, sendo obrigatOria a sua irnediata promulgaçao pelo Presidente
da Câmara, dentro de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 223 -Se a Prefeito tiver exercido o direito de veto, parcial ou total, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias Oteis, contados da data do recebimento do respectivo
autOgrafo, por julgar o projeto inconstitucional, ilegal ou contrário ao interesse pUblico, o
Presidente da Câmara deverá ser comunicado dentro de 48 (quarenta e alto) horas do
aludido ato, a respeito dos motivos do veto.
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§ 10 -O vetoobrigatoriamente justificado, poderá ser total ou parcial, devendo
neste ültimo caso abranger o texto do artigo, parâgrafo, inciso, item ou alinea.
§ 20 -Recebido o veto pelo Presidente da Câmara, será encaminhado a
Comissâo de Just,ca e Redaçao, que poderá solicitar audiència de outras Comissôes.
§ 30 -As Comissôes tern o prazo conjunto e improrrogável de 15 (quinze) dias
para a manifestaçao.
§ 40 -Se a Comissão de Justiça e Redacao nao se pronunciar no prazo
indicado, a Presidência da Câmara incluirá a proposiçao na pauta da Ordem do Dia da
sessâo imediata, independente de parecer.
§ 50 A Mesa convocarâ, de oficio, sessão extraordinâna para discutir o veto,
se no periodo determinado pelo artigo 224, § 30, deste Regimento, não se realizar
sessão ordinária, cuidando para que o mesmo seja apreciado dentro dos 30 (trinta)
dias, contados do seu recebimento na Secretaria Administrativa.
Art. 224 -A apreciacão do veto será feita em uma Cinica discussão e votacao; a
discussâo se fará englobadamente e a votaçao poderá ser feita por partes, caso seja o
veto parcial e se requerido e aprovado pelo Plenário.
§ 1° -Cada Vereador terá o prazo de 30 (trinta) minutos para discutir o veto.
§ 20 Para a rejeiçäo do veto e necessãrio 0 voto da maioria absoluta dos
Vereadores, em escrutinio secreto.
§ 30 -Se o veto não for apreciado no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir
do seu recebimento, considerar-se-á aprovado pela Câmara.
Art. 225 -Rejeitado o veto, as disposicOes aprovadas serão promulgadas pelo
Presidente da Câmara, dentro de 48 (quarenta e oito) horas.
Art. 226 0 prazo previsto no § 30, do artigo 224, não corre nos perlodos de
recesso da Câmara, salvo quando houver convocaçao extraordinária do Prefeito.
Art. 227 -As Resoluçoes, desde que aprovadas Os respectivos projetos, serão
promulgadas pelo Presidente da Câmara.
Paragrafo Unico Na promulgaçao de Leis e ResolucOes pelo Presidente da
Câmara, seräo utilizadas as seguintes cláusulas promulgatorias:
I -Leis -(sancao tácita):
"0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
FAQO SABER QUE A CAMARA APROVOU E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:"
Leis -(veto total rejeitado):
"FAQo SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL MANTEVE E EU PROMULGO A
SEGUINTE LEI:"
Leis -(veto parcial rejeitado):
"FAco SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL MANTEVE E EU PROMULGO
OS SEGUINTES DISPOSITIVOS DA LEI NO
DE
DE
DE
II Resolucaes:
"FAQO SABER QUE A CAMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO A
SEGUINTE RESOLUcAO:"
-

-

-

-
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Art. 228 -Para a prornulgacao de leis, corn sanção tácita ou por rejeiçao de
vetos totais, utilizar-se-á a numeração subsequente aquela existente na Prefeitura
Municipal, Quando se tratar de veto parcial, a lei terá 0 mesmo da anterior a que
petenOe.
TITULO X
Do Prefeito e do Vice-Prefeito
CAPITULO I

Do SubsIdio e da Verba de Representacao
Art. 229 - A fixacâo dos subsidios do Prefeito serã através de Fesoluçao, na
forma estabelecida por este Regimento, para vigorar na Legislatura seguinte,
obedecidos os limites e critérios da Lei Orgânica Municipal.
Art. 230 -A verba de representacao do Prefeito e do Presidente da Câmara.
serã fixada pela Cârnara, juntamente corn o subsidio.
Art. 231 -o subsidio do Vice-Prefeito seré fixado por Resolucao, na mesma
ocasião da fixacao da remuneraçào do Prefeito e dos Vereadores, observados os
critérios e limites previstos na Lel Orgãnica Municipal.
CAPITULO II

Das Licenças
Art. 232 o A licença do cargo de Prefeito será concedida pela Cárnara,
mediante solicitação expressa do Chefe do Executivo.
§ 10 -A licença será concedida ao Prefeito nos seguintes casos:
I -para ausentar-se do Municiplo, por prazo superior a 15 (quinze) dias
consecutivos.
por motivo de doenca, devidarnente cornprovada;
a serviço ou em missão de representação do Municipio;
em gozO de férias.
II para afastar-se do cargo, por prazo superior a 15 (quinze) dias
consecutivos,
por motivo de doença, devidarnente comprovada;
para tratar de interesses particulares;
em gozo de férias.
§ 21-A Resoluçao, que conceder a licença para o Prefeito äusentar-se do
Municipio ou atastar-se do cargo, disporá sobre a direito a percepcão dos subs idiot e
da verba de representacao quando:
- por motivo de doença, devidarnente comprovada;
II - a servico ou em rnissâo de representacao do Municipio.
Art. 233 -SOrnentepelo voto de 2/3(dois tercos) dos presentes e que poderá
ser rejeitado o pedido de licença do Prefeito.
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CAPITULO III
Das Informaçoes
Art. 234 -Compete a Cãrnara solicitar ao Prefeito, quaisquer infOrmaçoes
sobre assuntos referentes a administraçao municipal.
§ 10 -As informar,6es serão solicitadas por requerimento proposto por
qualquer Vereador.
§ 2° -Os pedidos de informaçoes serão encarninhados ao Prefeito, que terá
o prazo de 15 (quinze) dias, contados da data do recebimento, para prestar as
informacOes.
30
-Pode o Prefeito solicitar a Câmara prorrogacão de prazo, sendo 0
pedido sujeito a aprovação do Plenãrio.
40
-Os pedidos de informaçoes poderâo set reiterados, se nao
§
satisfizerem ao autor, mediante novo requerimento, que deverá seguir a tramitaçao
regimental, contando-se novo prazo.

CAPITULO IV
Das Infraçoes Politico-Administrativas
Art. 235 -São infracoes politico-administrativas e como tais sujeitas ao
julgarnento da Câmara e sancionadas corn a cassacão do mandato, as previstas no
disposto no artigo 74 e § 10 e artigo 78, incisos II, III e IV da lei Orgânica Municipal.
Art. 236 -Nos crimes de responsabilidade do Prefeito, sujeitos ao
julgamento do Poder Judiciário, pode a Cãmara, mediante requerimento de Vereador,
aprovado por 2/3 (dois tercos) de seus rnembros, solicitar a abertura de inquérito
policial ou a instauraçâo da acão penal pelo Ministérlo PUblico, bern como intervir, em
qualquer fase do processo, como assistente da acusaçao.

TITULO XI
Da Policia Interna
Art. 237 -O policiamento do recinto da CSmara compete, privativarnente a
Presidéncia e será feito. normalrnente por seus funcionários, podendo serem
requisitados elementos de corporaçôes civis ou militates para manter a ordem interna.
Art. 238 -Qualquer cidadão podera assistir as sessôesda Câmara, na parte
do recinto que Ihe é reservada, desde que:
I -apresentar-se decentemente trajado:
II -não porte arma;
III -conserve-se em silêncio durante os trabalhos;
IV -não manifeste apoio ou desaprovacao ao que se passa em Plenârio;
V respeite Os vereadores;
VI -atenda as determinaçoes da Presidéncia;
-
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VU -nao interpele Os Vereadores.

§ 10 -Pela inobservància desses deveres, poderäO Os assistentes serem
obrigados, pela Presidéncia, a retirar-se, imediatamerite. do recinto, sem prejuizode
outras medidas.
§ 21 -o Presidente podera determinar a retirada de todos as assistentes. se
a medida for julgada necessãria.
30 -Se, no recinto da Câmara, for cometida qualquer infracao penal, o
§
Presidente farâ a prisao, em flagrante, apresentando a infrator a autoridade
competente, para lavratura do auto e instauraçao do processo-crirne correspondente:
se não houver flagrante, o Presidente deverá comunicar o fato a autoridade policial
competente. para a instauração do inquerito.
Art. 239 -No recinto do Plenário e em outras dependéncias da Cârnara,
reservadas, a criteria da Presidéncia, sO serão admitidos Vereadores e funcionários da
Secretaria Administrativa, estes quarido em serviço,
Paragrafo Unico -Cada jamal e emissora poderá solicitar a Presidéncia o
credenciamento de representantes, em nUmero não superior a 2 (dois) de cada Orgão,
para Os trabalhos correspondentes 6 cohertura jornalistica ou radialista.
TITULO XII
Disposiçôes Gerais
Art. 240 -Os visitantes oficials, nos dias de sessão. serâo recebidos e
introduzidos no Plenário, par uma Comissão de Vereadores, designada pelo
Presidente.
§ 10 -A saudacao oficial ao visitarite serã feita, em nome da Camaro. par
Vereador que a Presidente designar para esse fim.
§ 20 -Osvisitantes oficiais poderao discursar. a convite da Presidéncia.
Nos dias de sessão e durante a expediente da repartição,
Art. 241
deveräo estar hasteadas, no edificia e :18 Solo das SessOes, as Bandeiras Brasileira,
do Estado e do Municipio.
Art. 242 -Os prazos previstos neste Regimento não correrão durante Os
periodos de recesso da Câmara, salvo quando houver convocacão extraordinária do
Prefeito.
§ 10 -Quando não se mencionar, expressamente, dias üteis, a prazo serã
cOntado em dias corridos.
§ 20 -Na contagern dos prazos regimentals, observar-se-ã, no que for
aplicável, a legislação processual civil.
-

TITULO XIII
Disposicoes Transitôrias
Art. 243 -Fica mantido, no sessão legislativa em curso, a nUmero vigente
dos membros da Mesa e das ComissOes Permanentes, todos eles no pleno usa das
atribuiçôos que Ihes conferia a Regimento 8
nterior
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Art. 244 -Todos os projetos de Resolucao que disponharn sobre alteracão
do Regimento Interno, ainda em tramitação nesta data, serão considerados
prejudicados e remetidos ao arquivo.
Art. 245 -Ficam revogados todos Os precedentes regimentais, anteriormente
firmados.
Art. 246 -Todas as proposiçoes, apresentadas em obediência as
disposicoes regimentais, aflteriores, terão tramitaçao normal.
Art. 247 .-Os casos omissos ou as dUvidas que, eventualmente, surjam,
quanto a tramitacao a ser dada a qualquer processo, serão submetidos na esfera
administrativa, por escrito e corn as sugestoes julgadas convenientes, a decisão do
Presidente da Câmara, que firrnará o critério a ser adotado e aplicado em casos
anãlogos.
Art. 248 —Esta RESOLUçAO entra em vigor na data do sua publicacao,
sur-tindo seus efeitos legais a partir desta data, revogando-se todas as disposicOes em
contra rio.

São Pedro da Aldeia, 12 de juiho de 1991.

RAIMUNDO LUIZ DOS SANTOS
-Presidente
-

RESOLUcAO No 1.157, DE 17 DE OUTUBRO DE 2006.
Faço saber que a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, aprovou no uso de suas atribuicoes legais, nos termos do art. 141
30
"d", c/c art. 221 da Resolucão n° 280, de 12 de junho de 1991 Regimento Interno,
e eu PROMULGO a seguinte RESOLUcAO:
Art. 12— A eleicao da Mesa Diretora da Câmara para o segundo biênio,
far-se-a entre 10 de outubro e a Ultima Sessão Ordinária da ültima Sessão
Legislativa referente ao primeiro biênio."
Faco saber que a CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA, ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, aprovou e Eu PROMULGO a seguinte RESOLUçÃO:
Art. 1° 0 art. 32 do Regimento Interno passa a vigorar corn a seguinte
redação:
Art. 32 -As ComissOes Permanentes são 08 (oito), composta cada uma de 3
(trés) membros e tern as seguintes denominacOes:
I -Justiça e Redação;
II -Finanças e Orcamento;
Ill -Obras e Servicos PUblicos;
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IV -Educaçao, Saüde Püblica;
V -Turismo, Esporte e Lazer;
VI -Meio Ambiente
VII Segurança PCblica e Direitos Humanos;
VIII Defesa do Consumidor
-

-

Art. 2°

-

Ficam criados os arts. 37— A e 37— B, corn a seguinte redaçao:

Art. 37 A Compete a Comissâo de Seguranca Püblica e Direitos Humanos:
I zelar pela seguranca püblica no Municiplo:
II articular-se com os Orgãos competentes sempre que tomar conhecimento
de irregularidades que cause danos a segurança do cidadâo;
fiscalizar a execucao de projetos e programas da administracao que
III
digam respeito a seguranca pübllca e aos direitos humanos;
IV
se fazer represeritar nas palostras e seminârios promovidos pelos
segmentos organizados da Sociedade que envolvam assuntos na sua area de
competéncia;
V emitir Parecer em todas as matérias relacionadas a Seguranca PUblica e
aos Direitos Humanos;
VI acomparihar e fiscalizar, quando necessãrio, denüncias contra a Guarda
Municipal, Policia Militar e Policia Civil.
Art. 37 B Compete a Comissão de defesa do Consurnidor.
I
prestar os consumidores orientacao permanente sobre seus direitos e
garantias;
II
informar, conscientizar e motivar o consuhiidor através dos diferentes
meios de comunicacao;
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

III
solicitar instauracao de inquerito policial para a apreciacao de delito
contra os consurnidores, nos termos da IegisIaco vigente;
IV
representar ao Ministério Piiblico competente para fins de adocao de
medidas processuais no âmbito de suas atribuiçOes;
V
solicitar a concurso de Orgos e entidades da União, Estado e do
Municipio, bern como auxiliar a fiscalizacao de bens e servicos;
VI planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a politica Municipal de
protecao do consumidor;
VII
receber, analisar, avaliar e ericaminhar consultas, denüncias ou
sugestoes apresèntadas por entidades representativas ou pessoas juridicas de direito
pübiico ou privado;
VIII
apreciar e emitir parecer em todas as matérias que envolvam ou
representem onus ao consumidor em tramitaçao na Cãmara Municipal.
-

-

-

-

-

-

Sala das SessOes, 03 de maio de 2005.
Francisco Marcos Moreira Pinto Presidente
-
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REoAcAo ANTERIOR
Art. 12 A Eeicao da Mesa da Câmara para o segundo biênio, far-se-a na
tItima Sessão Ordinára da iItima Sessão Legislativa referente ao primero biênio.
-

Art. 32 -As Cornissöes Permanentes são 06 (seis), composta cada uma de 3
(três) membros e tern as seguintes denominacOes:
I -Justica e Redaçao;
If -Finanças e Orçarnento;
III -Obras e Servicos PUblicos,
IV -Educacão, SaUde PUblica;
V -Turismo, Esporte e Lazer;
VI -Meio Ambierite

MESA DIRETORA

Câmara Municipal de São Pedro Da Aldeia
FRANCISCO MARCOS M. PINTO
Preside nte
IVANIR PEREIRA LEITE
Vice-Presiderite
JOSÉ VALDEZIR PEREIRA DE LIMA
10 Secretário
CLAUDIO VASQUE CHUMBINHO DOS SANTOS
21 Secretário
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Listagem dos Vereadores que compOem este
PODER LEGISLATIVO
PRESIDENTE
Vereador: Francisco Marcos M. Pinto (Marquinhos da Trecus)
Endereço: Rua Feliciano Sobre, 17
Bairro: Centro
Cidade: São Pedro da Aldeia
Votos: 792
Partido: PSB
Data de Nascimento: 31/03/57
-Tel.:
Trab.(22)
2621-1525
—(R:
219)
8811-8035
(celular)
28.940-000
Cep:
VICE-PRESIDENTE
Vereador: Ivanir Pereira Leite (Mica)
Endereco: Rua Marechal Juarez Tãvola, 192— Vila Apia
Bairro: Campo Redondo
Cidade: São Pedro da Aldeia
Votos: 819
Data de Nascimento: 02/07/52
Partido: PSC
Cep: 28.940-000-Tel.: Trab. (22) 2621-1525 — (R: 203) 8814-3485(Ce}ular)
10 SECRETARIO
Vereador: José Valdezir Pereira de Lma (Klkinho)
Endereço: Rua Roberto Silveira, 318
Bairro: Baixo Grande
Cidade: São Pedro da Aldeia
Votos: 563
Data de Nascimento: 05/06/57
Partido: PMDB
Cep. : 28.940-00 -Tel.: Trab. (22) 2621-1525 — (R: 219)- 8814-3481 (Celular)

Vereador: Cláudio Vasque Chumbinho dos Santos (Chumbinho) 20 SECRETARIO
Endereco: Rua 12 de outubro, 812
Bairro: São José
Cidade: São Pedro da Aldeia
Votos: 1.1888
Data de Nascimento: 17/11/73
Partido: PSDB
Cep.: 28.940-00 -Tel.: Trab. (22) 2621-1525 —(R: 210) 9834-0547 (Celular)
-

Vereador: Gilson Luiz dos Santos
Endereço: Av Agenor Beltrão, 119
Bairro: Porto da Aldeia
Cidade: São Pedro da Aldeia
Data de Nascimento: 21/05/49
Cep: 28.940- 00 -Tel.: Trab. (22) 2621-1525
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-

Votos: 868
Partido: PTB
(R: 206)— 9251-8623 (Celular)

Vereador: Otávio deSouza Rascão
Francisco de Assis Lopes de Alnieida
(Suplente em exercicio)
Endereço:
Bairro:
Cidade: São Pedro da Aldeia
Data de Nascimento:
Partido:
Votos: 531
Cep; 28.940-000 Tel.: Trab. (22) 2621-1525 (R:
) 8814-3479 (Celular)
-

-

-

-

Vereador: José Ricardo Soares Pinheiro (Kaká)
Endereço: Rua Manoel Pinto Pereira, 86
Bairro: Rua do Fogo
Cidade: São Pedro da Aldeia
Data de Nascimento :07/0573
Partido: PT do B
Cep: 228.940-00 -Tel.: Trab. (22) 2621-1525 (R: 213) 2621-4913
-

Vereador: Ronivaldo Dias Porto
Endereco: Estrada dos Passageiros, 1567
Bairro: Porto do Carro
Cidade: São Pedro da Aldeia
Data de Nascimento: 25/12/58
Cep: 28.940-00 -Tel.: Trab. (22) 2621-1525

-

Vereador: Francisco da Silva Assis
Endereço: Rua José Rufino
Bairro: São João
Cidade: São Pedro da Aldeia
Data de Nascimento: 27/07/59
Cep: 28.940-00 -Tel.: Trab. (22) 2621-1525

-

Vereador: Nicácio dos Santos Goncalves
Endereço: Rua Pompeu de Albuquerque
Bairro: Balneário de S. Pedro
Cidade: São Pedro da Aldeia
Data de Nascimènto: 08/11/54
Cep: 28.940-00 -Tel.: Trab. (22) 2621-1525

-
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-

Votos: 1.531
9987-0821 (Cel.)

Partido: PSC
Votos: 919
(R: 215)— 9902-1633 (Celular)

Partido: PV
(R: 211)

Votos: 983

Partido: PT do B
Votos: 784
(R: 784)— 9976-2442 (Celular)

Dispoe sabre apresentaao de EMENDA ADITIVA e MODIFICATIVA ao
Regimento Intemo, e da outras providências.
A MESA DIRETORIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA
ALDEIA, no uso de suas atribuiçôes legais,
Art. 1° -32 da Resojução n° 280, del2.07.91 —Regimento Interno,passa a ter
seguinte redação:
Art. 32 -As ComissOes Permanentes são 06 (seis), composta cada uma de 3
(trés) membros e tern as seguintes denorninaçaes:
Art. 20 -o Inciso IV do Art 32, pasa a tera seguinte redaçao:
IV -Educaçao e Saüde püblica.
Art 30 -Fica acrescido o Inciso VI ao Art.32 da Resolucao n° 280, de
Regimento Interno, criando isoladamente a Cornissão Perrnanente de
12.07.91
MEIO AMBIENTE.
.

Salas das Sessôes, 30 de Novembro de 2000.

MARCOS GERALDO RAMO SAUDE
Presldente
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