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( REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE

FRUTA DE LEITE-MG

PROJETO DE RESOlUÇÃO N" ........• DE DE 199 .

l
Contêm o Regimento Interno da Câmara Municipal de Fruta de Leite.

A Câmara Municipal de Fruta do Leite decreta e promulga a seguinte Resolução:

(
TITULO I

Disposições Prelilllinares

L CAPiTULO 1

Da Composição e da Sede

( Art. 1° . A Câmara Municipal é composta de novo Vereadores. eleitos. na forma da lei.

para um perfodo de quatro anos.

Parngrafo Único O número de Vereadores aumentará em proporção ao

crescimento da população municipal observado os limites constitucionais.

Arl. 2" A Câmara tem sua sede no Munidpio o funciono no prédio da Prefeitura

Municipal.

§ 1°· São nulas as reuniões da Câmara realizadas fora do sua sede.

§ 2° - Nos casos de calamidade pública ou ocorrência que impossibilite o

funcionamento da Câmara no ediUc;o próprio. a Mesa. por decisão da maioria de seus

membros. pode propor que a sede seja transrerida. provisoriamente. para outro local.

§ 30
• Por motivo de conveniência pública e a requerimento da maioria de seus

membros. a Câmara pode reunir.se. temporariamente. em outro local.



Art. 3° . O diploma expedido pola Justiça Eleitoral, com a comunicação do nome

parlamentar e da legenda partidária. será entregue na Secretaria da Camata. pelo

Vereador ou por intermédio de seu partido até o dia 20 (vinte) de dezembro do ano

anterior ao da instalação da Legislatura.

§ 1° • O nome parlamentar do Veroador. salvo quando deva haver distinções. a

critério da Mesa. é composto de dois elementos: o prenome e um nome, dois nomes ou

dois prenomes.

§ 2° - A lista dos Vereadores diplomados, em ordem alfabética o com a indicação

das respectivas legendas partidárias. oryanizadn pela Secretaria da Câmara, será

publicada em diário oficial nté o dia trinta de dezembro.

CAPiTULO 11

Da Instalação da Legislatura

SEÇÃO I

Da Abertura da Reunião

Art. 4° •No primeiro ano de cada legislatura, cuja duração coincide com o mandato dos

Vereadores. a Câmara reunir-se-é. independentemente de convocação. 110 dia primeiro

de janeiro, às 16:00 horas, para dar posse aos Vereadores, eleger e dar posse a sua

Mesa Diretora e dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito.

§ 1° - Assumi;ã a direção dos trabalhos o último Presidente, se reeleito Vereador.

e, na sua falta. o Vereador mais idoso.

§ 2° • Aberta a reunião. o Presidente designará comissão de Vereadores para

receber o Prefeito e o Vice·Pr~feito e introduzi· los no Plenário. os quais tornarão assento

ao lado do Presidente.

§ 3° • Veriricada a autenticidade dos diplomas, o Presidente convidará um

Vereador para funcionar como Secretário, até a po:c::seda Meso.



SEÇÃO 11

Da Posse dos Vereadores

Art. 5° . O Vereador mais votado. a convite do Presidente, prestará de pé. no que será

acompanhado pelos presentes. o seguinte compromisso: "Sob a proteção de Deus.

prometo manter, defender e cumprir as Constituições da República e do Estado, a Lei

Orgânica do Municfpio. obsorvar as Leis. promover o bem geral do Povo deste Munidpio

e exercer o meu mandato sob a inspiração do interesse público, da lealdade e da honra".

§ 1" . Em seguida. será feita pelo Secretário a chamada lias Vereadores e cada

um, 80 ser proferldo o seu nomB, responderá: lO Assim o prometo".

§ 2" - O comprolllissando não POdOfá apresentar, no ato de posso, declaração

oral ou escrita nem ser representado por procurador.

§ 3° - Cumprido o compromisso. que se completa mediante a aposição da

assinatura em termo lavrado em livro próprio. O Presidente declarorá empossados os

Vereadores.

§ 4" . O Vereador que comparecer posteriormento será conduzido ao recinto do

Plenário por 02 (dois) outros o prestará o compromisso. exceto durante o recesso.

quando o fará perante o Presidente da Câmara.

Art. 6° - Salvo motivo de força maior ou de enfermidade devidamente comprovados, a

posse deverá ocorrer no prazo de 30 (trintal dias. contado:

-da reunião da instalação da legislatura;

-da diplomação. se eleito Vereador durante a legislatura;

111 -da ocorrência do fato que a ensejar. por convocação do Presidente da CamBra.

§ 1° - O prazo ostabelecido no artigo poderá ser prorrogado. por igual perrodo. a

requerimonto do interessado.



§ 2° • Não se investirá no mandato de Vereador quem deixar de prestar o

compromisso regimental.

§ 3" •Tendo prestado o compromisso ulIla vez na !!lesma le~islatura. o suplel1te

de Vereador será dispensado de lazê·lo em convocações subsequontes. bem corno o

Vereador ao reassumir o mandato. sendo o seu retorno comul1icado ao Presidente da

Camara.

Art. 7° . Ao Presidente compete conhecer da remincia de mandato solicitada no

transcurso dessa reunião e convocar o suplente.

SEÇÃO 111

Da Posse do Prefeito e do Vice.Prefeito

Art. 8° . Dando prosseguimento aos trabalhos. o Prefeito e o Vice·Prereito presLmão o

compromisso de que trata o artigo ( I da lei Orgtlnica. após o que o

Presidente. observado o disposto nos § § 2° B 3" ÚO ort. 5". os declarmá empossados.

lavrando·se termo em livro próprio.

Parágrafo Único. Vagando o cargo de Prefeito e de Vice·Prefeito ou ocorrendo

impedimento destes. à posse de seu substituto aplica-se o disposto no artigo.

SEÇÃO IV

Da Eleição da Mesa

Art. 9° . A eleição da Mesa ocorrerá:

·em reunião a se iniciar imediatmnorlle após o término daquela de que trata o art.

4'·

Parágrafo Único. A reunião não será encerrada antes da proclamação e posse

dos eleitos. podendo, entretanto, ser suspensa por prazo. continuo ou não, de até duas

horas. a requerimento de um terço dos Vereadores aprovado pelo Plenário.



Art. , o - A eleição da Mesa da Camaro e o proenchimento do vaga nela verHicada são

feitos por escruHnio secreto, observadas as seguintes oxigências e formalidades:

-chamada para comprovação da presença da maioria dos membros da Câmara;

-inscrição, até a hora da eleição, 1J0rqualquer Veroador, de chapa, cornpleta ou

não. observado o parágrafo único deste artigo;

111 -chamada paro votação_

IV -redação. polo Secretário, e leitura. pelo Presidente, do boletim com o resultado

da eleição;

V -comprovação dos votos da maioria dos membros da Ctlrnara para a eleição dos

cargos da Masa;

VI -realização de segunda votação, se não atendido o disposto no inciso anterior,

decidindo-se a eleição por maioria dos presentes;

VII -em caso de empate no segundo escrut(nio, para qualquer cargo da Mesa. será

eleito o mais idoso;

VIII - proclamação. pelo Presidente, dos eleitos:

ArL 11 - Se o Presidente da reunião for eleito Presidente da Câmara. o Vice-Prosidente.

já investido. dar-lhe-á posse.

Art. 12 . Se, até trinta e um de outubro do segundo ano do mandato da Mesa, nela se

verificar vaga, esta será preenchida, medianto eleição.

§ 1° . Após a data indicada no artigo. a substituição so processará na forma

estabolecida no art. 83.

§ 2° • No caso de vacancia de todos os cargos .da Mesa, o Vereador mais idoso

assume a Presidência até nova eleição Que se realizará dentro dos quinze dias

imediatos.



§ 3° • O eleito cOlllplelnrá o perfodo de seu antecessor.

SEÇÃO V

Da Declaração de Instalação da legislatura

Art. 13· Empossada a Mesa na reunião de que tlata o art. go, I. o Presidente, de formB

solen8 e de pé, no que será acompanhado pelos presentes. declarará instalada a

Legislatura.

TiTULO 11

Das Sessões legislativas

CAPíTULO I

Disposições Gerais

Art. 14· Sessão Legislativa é o cOl1jul1to dos porfodos de funcionanlento da Câmara em

cada ano.

Parágraro Único· Sessão é a reunião dos Vereadores no recinlo do Plenário.

Art. 15 . A Sessão Legislativa da Câmara é:

. Ordinária. a que. independontemente de convocação, se realiza nos dois

podados de funcionamento da Câmara Municipal em cada ano, de fevereiro a junho e

agosto a novembrolàs l·s e 3Rs segundas-feira de cada mes às 19:00 horasl;

Extraordinária. a que se realiza ero período diverso dos fixados no inciso

anterior _

§ 10
• A Sessão Legislativa Ordinária não será interrompida sem a aprovação do

Projeto lIe Lei de Diretrizes Orçamentárias. nem encerrada SBm a aprovação do Projela

de Lei do Orçamento Anual.



§ 2° - A convocação de Sessão Legislativa Extraordinária da Camara é feito:

-pelo Prefeito, em caso de urgência e de interesse público relevante;

-por seu Presidente, de arreio ou quando ocorrer intervenção no Munidpio, pora o

compromisso e posse do Prefeito e do Vice-Prefeito ou, em caso de tnyéllcia e de

interesse pÚblico relevante, a requerimento de urn terço dos membros da Camara.

§ 3° - Na Soss50 Extraordinária a Câmara somente delibera sobre a matória

objeto da convocação.

§ 4° - A Sessão Leyislntiva Extraordinária será instalada após a próvia publicação

de edital de sua convocação em 72 horas e não se prolongará alélll do prazo

estabelecido para seu funcionamento.

CAPiTULO "

Das Reuniões da Câmara

SEÇÃO 1

Disposições Gerais

Art. 16 - As reuniões da Câmara são:

·ordinárias, as que realizam urna vez I

durante qualquer Sessão Legislativa;

) /lOS dia úteis, de ( , B I

-extraordinárias, as que se realizam em dia ou horário diferentes dos fixados para

as ordinárias;

111 -especiais, as Qua se realizam pora a eleição e posse da Mesa ou para a

exposição de assuntos de relevante interesse público;

IV -solenes, as de instalação e encerramento de Legislatura e as que se realizam

para comemorações ou homenagens.



§ 10 _ As reuniões solenes e as especiais são realizadas com qualquer número.

exceto as de que trata o art. 4 o.

§ 2° - As reuniões solenes e as especiais são convocadas pelo Presidente. de

oHcio ou a requerimento de um terço dos membros da Camara, aprovado polo Plenário.

I'

§ 30 - O número de reuniões solenes ou especiais. quando convocadas par a o

horário previsto para B realização de reunião ordinária ou extraordinária. á limitado a 02

Idois) por mês.

§ 4° - A lirnitação a que se refere o parágrafo anterior se aplica ao disposto no §
II lOdo art, 24,

I'
§ 5° - O Vereador que assinar o requerimento de convocação de reUflião solene

ou especial e que a ela não comparecer perderá (50%) de sua remuneração mensal.-\,

Art. 17 - A convocação de reunião extraordinária. que é feita pelo Presidente da

C~hnara. determinará dia e hora dos trabalhos o matéria a ser consilh:~rada. sendo

divulgada em reunião e pelo Diário Oficial ou oulro meio de comunicação de massa e

mediante comunicação individual.

Parágrafo Único - O Presidente da Camara convocará reunião extraordinária:

·de oHcio;

-a requerimento do Colágio de lfderes;

111 -a requerimento de um terço dos membros da Câmara.

Art. 18 - As reuniões são públicas e somente nos casos previstos na lei Org~l1ica e nos

termos deste regimento, o voto á secreto.

Art. 19 - O prazo de duração da reunião pode ser prorrogado pelo Presidente. de oUcio

ou a pedido de Vereador. por deliberação do Plenário ..



§ 1° . O requerimento de prorrogaçfio. <Iue poderá ser aprosentado à Mesa até o

momento do anuncio da Ordem do Dia da reunião seguinte. fixará o seu prazo. não terá

encaminhamento de votação e será votado pelo processo simbólico. salvo se. havendo

matéria urgente na pauta. o Presidente o deferir.

§ 2° . A prorrogação não poderá exceder a duas horas.

§ 3° • O requerimento de prorrogação será submetido a votos. em momento

próprio. illterrompendo·se. se necessário. o ato que se estiver praticando.

§ 4° . A votação do requerimento e a sua verificação 1150 serão interrompidos

pelo término do horário da reunião ou pela superveniência de quaisquer outros

incidentes.

§ 5° • Na prorrogação. não se tratará de assunto diverso do que a tiver

determinado.

§ 6° . Prorrogada a reunião. o prazo rixmJo no requerimento não poderá ser

reduzido. salvo se encerrada a discussão da matéria em dobate. ou conclufda a votação

ou o pronunciamento de Vereador.

Arl. 20 . A Câmara só realiza suas reuniões com ti presença (da maioria de seus

membros) ressalvado o disposto no § 111 do art. 16.

§ P . Se até quinze minutos. depois da hora designada para a abertura. não se

achar presente o numero legal de Vereadores. faz-se a chamada. procedendo-se:

·à leitura da ata;

-à leitura do expediente;

111 -à leitura de pareceres.

§ 2° • Persistindo a falta de numero regimental. o Presidente deixa de abrir a

reunião. anunciando a Ordem do Dia da reunião que se seguir.



§ 3° . Não se encontrando presento. à hora do infcio da reUllião. qualquer dos

membros da Mesa. assume a presidência dos trabalhos o Vereador mais idoso.

§ 4° - Da ata do dia em que não houver reullião constarão os fatos verificados.

registrando-se o nome dos Vereadores presentes e o dos ausentes.

Art. 21 - Considera-se presente o Vereador que requerer verificação de quorum.

Art. 22 - Durante as reuniões ordinários e extroordil1árias somente serão admitidos no

Plenário:

-os Vereadores;

-os servidores da Secretaria da Cãlllar a el1l serviço. 110 apoio ao processo

legislativo;

111 -representantes populares. l1a forma do § 1° do arl. 188;

IV -cx.vcreadores;

V -autoridades a quem a Mesa conferir tal distinção;

VI -fotógrafos e cinegrafistas credenciados.

§ P . Poderão permanecer. nas dependências contfguas au Plenário. jOlnalislas

credenciados.

§ 2° - No auditório c 110 Plenário da Câmara é proibido fumar. devendo ser

afixadas places que o informe.

SEÇÃO 11

Do Transcurso da Reunião

Art. 23 - A reunião ordinária. com infcio às 119:00 horas) pelo relógio do Plenário da

Câmara. lem a duração de (três) horas e trinla minutos.
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Art. 24 . Aberto a reunião. os trabalhos obedecem à seguinte ordem:

-primeira parte: EXPEDIENTE. COIll a duração de 1:30 lO. inlprorrogáveis. das

quais uma hora. no m(nimo. destinada a oradores inscritos. compreendendo:

ai leitura e aprovação da ata da Reunião anterior;

blloilurB de correspolllJllncio o comunicaçõos;

cl leitura de pareceres;

di apresentação. sem discussão, de proposições:

el pronunciamento sobre assunto relevante;

fi oradores inscritos:

-segunda parte: ORDEM DO DIA. com a duração de urna hora e quinze

minutos! 1: 1 5ml. compreendondo discussfio e votação de:

tal nos primeiros 55minutos:

1 - propostas de emenda à lei Orgfinica;

2 - proposições de lois votadas;

3 - projetos;

4 - redações finais.

bJ no tempo restante:

1 - requerimentos;

2 - indicações;

3 - representações:

4 - moções.

JI/ -terceira parte: nos ultimas cinco minutos. compreel1dendo:

aI anuncio da Ordem do Dia da reunião seguinte;

bJ chamada final.

11



§1° - o Presidente da Câmara, de arreio ou a requerimento aprovado pelo

Plenário poderá destinar a primeira parte da reunião ordinória à homenagem especial. ou

interrompê-Ia para receber personalidade do rolevo.

§ 2° - Falecendo Vereador, o Presidente comunicará o fato à Câmara, podendo

suspender os traoalhos da reunião.

Art. 25 - A reunião extraordinária, também com duração de !três horas). desenvolve-se

do seguinte modo:

-primeira parte: LEITURA E APROVAÇÃO DA ATA: nos quinze minutos iniciais;

-segunda parte: ORDEM DO DIA: nas duas horas e quarenta e cinco minutos

seguintes;

111 -terceira parte: CHAMADA FINAL: nos últimos minutos.

Parágrafo Único - O Presillente da Câmara pollerá subdividir a Ordem do Dia.

Art. 26 - Esgotada a matéria destinada a uma parte lia rounião ou findo o prazo de sua

duração. passa-se à parte seguinte.

Art. 27 - À hora do intcio da reunião, os membros da Mesa e demais Vereadores

. ocuparão seus lugares.

Art. 28 - A presença dos Vereadores é. no irdcio da reunião, registralla em lista de

chamada. autenticada pelo Presidente e pelo Secretário Geral.

§ 1° . Verificada a presença da Imaioria dos membros) o Presidente convidará

um la) Vereadorla) para fazer a leitura de um vorsfculo da 8thlia Sagrada e, em seguida,

pronunciar as seguinte palavras: "Sob a proteção de Deus e em 110l1)edo povo de Fruta

de Leite. iniciamos nossos trabalhos".

§ 2° - Não Ilavendo número regimental para a abertura da reunião, o Presidente

poderá aguardar, pelo prazo lIe Quinze minutos. a partir da hora prevista para seu início.
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que o quorum se complete, respoitado, 110 seu transcurso, o tempo de duração de cada

uma do suas partes.

§ 3° • Inexistindo número regimental. o Presidente anunciará a próxima Ordem do

Dia.

§ 4° . Não havendo reunião, o Secretário Geral despachará a correspondência.

dando-lho publicidade elll Diário Oficial ( ou qualquor outro meio de que dispuser).

§ 5° - Aplica-se o disposto no parágrafo anterior às reuniões que, pela sua

natureza, não comportem leitwa de correspondência.

§ 6° - Pera colocar em votação deverão estar presentes m'nnero de Vereadores

suficientes pare aprovação ou rejeição do projeto,

SEÇÃO 111

Do Expediente

Art. 29·- Aberta a reunião. o Secretário Geral faz a leitura da ata da rounião anterior.

que o Presidente considerará aprovada. indepenuentelllellte de votação. ressalvada a

retificação.

Parágrafo Único - Para retificar a ala, o Vereador poderá falar uma vez. pelo

prazo de três minutos, cabendo ao Secretário prestar os esclarecimentos que julgar

convenientes. constando, a retificação. se procedente, da ata seguinte.

Art. 30 - Aprovada a ala, lido e despachado o expediente. passa·se à parte destinada à

leitura de pareceres.

Art. 31 - A leitura da ata e da correspondência será feita no prazo máximo de quinze

minutos.

Parágrafo Único - Se o prazo for esgotado apenas com a leitura e aprovação da

ata. o Secretário despachará a correspondêllcia e dar-lhe-á pUblicidade em Diário Oficial.

lJ



Art. 32 - Segue-se o momento destinndo à apresentação. SBm discussão. de

proposições.

Parágrafo Único - O Vereador poderá encaminhar à Mesa as proposições que não

tiverem sido apresentadas da Tribuna.

Art. 33 - Em seguida. poderá ser concedida a palavra rara pronunciamento sobre

aSSlllllo urgente ou relevonto do úin. por telllpo nãu superior o doz minutos.

Are. 34 - A inscrição de oradores ó intransferfvel e feita em livro próprio, com

antecedência máxima de três dias. mfnima de cinco horas.

Parágrafo Único - Atingido O limito de inscrições, sorá elaborada lista suplementar

de oradores. em igual numero. paro sllbstituir. pela ordem. na rounião. oradores

ausentes ou que declinarem do liSOde seu tempo.

Art. 35 - E de vinte minutos. prorrogáveis pelo Presidente por mais dez minutos. o

tempo de que dispõe o orador para prolHH1ciarseu discurso.

§P - Pode o Presidente. a reQuerill1ento do orador. desde Que não haja outro

inscrito ou. havendo. com anuência deste. prorrogar-lhe ainda o prazo pelo tempo

necessário à conclusão de seu discurso. alé completar-se o horário do Expediente.

fixado no inciso I do art. 24.

§ 2° - Se a discussão e n votnção da matória da Ordem do Dia não absorverem

lodo otell1l>o destinado à reunião. pode ser concedida a palavra ao orador que não tenha

concluído seu discurso.

§ 3° - Desde que o requeira. é considerado inscrito em primeiro lugar, para

prosseguir seu discurso na reunião ordinária seguinte, o Vereador que não tenha podir.!o

valer-se das prorrogações permitidas !lOSparágrafos anteriores, não lhe sendo concedida

outra prorrogação. além da primeira.

Art. 36 - Terá preferência o Vereador que não houver falado nas duas últimas reuniões.

Art. 37 - Procede-se à chamada dos Vereadores:
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-antes do inrcio da reunião;

-antes do inrcio da votação da Orllelll llo Dia;

UI -na verificação de quorurn;

IV -na eleição da Mesa e do Defensor uo Povo;

V -na votação nominal e por escrutfnio secreto;

VI -após ser anunciada a a,uem do Dia da reunião seguinte.

SEÇÃO IV

Da Ordem do Dia

Art. 38 - A Ordem uo Dia é impressa e distribu(da com antecellêllcia lI1(nima ue (seis

horas) OlHes do reunião.

Art. 39 - A Ordem do Dia não será interrompida. salvo para posse de Vereador.

Art. 40 - O Presidente da Câmara organizará e anunciará a Ordern do Dia da reunião

seguinte. que será convocada antes de encerrados os trabalhos.

Art. 41 - A alteração da Ordem do Dia. a requerimento. se dará nos seguintes casos:

·urgência;

-adiamento;

111 -retirada de proposição.

Art. 42 - O Vereador pode requerer a inclusão na palita de qualquer proposição. até ser

anunciada a Ordem do Dia.
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§ 10 _ O requerimento é despachado ou votado somente npós ti informação da

Secretaria da Câmara de que a proposição se encontra em condições de ser apreciada

pelo Plenário em razão do cumprimento das exigências e prazos regimentais.

§ 20 - Se o pedido referir·so a proposição do autoria do requerente. será

despachado pelo Presidente Oll. caso contrário. sorá suumetido a valos. sern discussão.

§ 30• A requerimel1to do Vereador. ôprovado pelo Plenálio. o projeto. decorridos

sessenta dias de seu receuill1el1to. será il1duldo na Ordom do Dia. mesmo sem parecor.

§ 40 • O processo inclufdo na Ordem do Dia /la larma do parágrafo anterior

somente pode ser dela retirado a reQuerimonto do auLor. aprovado polo Plenário.

SEÇÃO V

Das Atas

Art. 43 - Será lavrada uma ata dos trauoUlOsda reunião. sendo:

- em minúcias. para constar dos anais;

§ p -O documento não oficial será indicado na ata niio puulicável com a

declaração do objeto. salvo se o Presidente da Câmara decidir o contrário. de oHcio ou a

requerimento.

§ 20
- Da ata não constará documento sem expressa permissão da Mesa da

C~mara. salvo quando incorporado a discurso.

§ 30
- O Vereador poderá lazer inselir o seu voto lia ata ti ser publicada. bem

corno as razões do mesmo. redigidas em termos concisos. na ata destinada aos anais.

Art. 44 - A ala será assinada pelo Presidente e pelo Secretário Geral. depois de

aprovada.

IG
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Parágrafo Único. No último dia de reunião. ao fim de cada Sessão Legislativa. o

Presidente suspende os trabalhos oté que soja redigida a ato puro ser oprovado 110

Illesma reunião. presente qualquer número de Vereadores.

TITULO 111

Dos Vereadores

CAPiTULO 1

Do Exercicio do Mandato

Á Art. 45 - O Vereador apresentará à Mesa. para efeito de posso o 110 prazo de 30 dias

anteriores ao término de seu mandato. cópia da declaração de bens de que trata o

I do art.C I da Lei Orgânica.

Art. 46 - São direitos do Vereador. uma vez empossado. além de outros previstos /1eslo

Regimonto:

-integrar o Plenário e as comissões. tomar parte nas reuniões e nelas votar e ser

votado:

-apresentar proposições. discutir e deliborar sobro matéria em tramitação;

111 -encaminhar. por intermédio da Mesa. pedidos escritos de informação;

IV -usar da palavra. quando julgar preciso. solicitondo-a proviamente ao Presidente

da Camara ou de comissão e atendendo às normas regimentais;

V -examinar ou requisitar. a todo tempo. qualquer documento existente nos

arquivos da Câmara. o qual lhe será confiado mediante carga em livro próprio. por

intermédio da Mesa:

VI -utilizar-se dos serviços da Secretaria da Câmara. desde que para fins

relacionados com o exercfcio do mandato;
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VII -requisitar à autoridade competente. diretamento ou por intermediário da Mesa.

as providàncias necessárias à garantia do exerddo de seu mandato;

VIII -receber, mensalmente, a remuneração pelo exercfcio do mandato;

IX -solicitar licença, por tempo determil1ado;

Parágraro Único - O Vereador não poderá presidir os trabalhos da Câmara ou de

comissão, quando se estiver discutindo ou votando assunto de seu interesse pessoal, ou

quando se tratar de proposição de sua autoria.

Art. 47 - O Vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos proferidos no

exerclcio do mandato e na circunscrição do Municfpio.

Art. 48 - São deveres do Vereador:

-comparecer no dia, hora o local designados para a realização das reuniões da

Câmara e das comissões, oferecendo justificativa por escrito à Presidência em caso de

não comparecimento.

-não se eximir de trabalho algum relativo ao desempenho do mandato;

111 -dar, nos prazos regimentais, informações, pareceres ou votos de que for

. incumbido. comparecendo e tomando parte nas reurliões de comissão a que pertencer;

IV -propor ou levar ao conhecimento da Câmara medida que julgar conveniente ao

Municfpio e à segurança e bem-estar dos munlcipes, bem corno impugllar a QUO lhe

pareça prejudicial ao interesse publico;

V -tratar respeitosamente os membros da Mesa e os demais membros da Carnara;

VI -comparecer às reuniões trajado adequadamente. observadas as normas

expedidas pela Mesa.

parágraro Único - Na hipótese da parte rinal do inciso I. a Presidência deliberará

sobre a procedência da justificativa e comunicará a decisão ao Plenário.
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Art. 49 . É defeso tiOVereaúor:

·desde a expedição do diploma:

a) firmar ou manter contrato com pessoa jur(dica do direito publico. autarquia.

fundação pública. empresa pública. sociedade de economia mista ou com empresa

delegatõria de serviço publico municipal. salvo quando o contrato obedecer a cláusulas

uniformos;

b) aceitar ou exercer cargo. função ou emprego remunerados. inclusivo os de quo

seja demissivel ad nutum, !las entidades indicadas na alínea anterior;

·desde o posse:

a) ser proprietário. cOfltrolador. diretor ou conselheiro de empresa que goze de

favor decorrente <.Iecontrato com pessoa jtllf<.lica do direito plIblico. ou nela exercer

função remunerada;

1;) ocupar cargo. função ou emprego de que seja delllissfvel ad Il!ltum lias

entidades indicadas no inciso I. alr/1eaa;

cl patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se

mfere o inciso I. alfllea a;

di sor titular do mais de um cargo ou mandato púl;lico eletivo.

CAPiTULO 11

Da Vaga. da Licença. do Afastamento e da Suspensão do Exerclcio

do Mandato

Art. 50 . A vaga, 110Câmara. verifica·se:

·por morte;
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-por renúncia;

til -por perda ou extinção do mandato.

Art. 51 - Considera·se extinto o lIIandato nos seyuilltes casos:

-o Vereador que não prestar compromisso na forma e no prazo, respectivamente,

dos arts. 50 e 6°;

-o suplente qll8. convocado. não entrar no exerdcio do mandato nos termos

deste Regimento;

>?Porógrafo Único - A vadlncia, nos casos do renúncio, será declarada pelo

Presidente. em Plenário, durarlle reunião.

Arl. 52 - A renúncia ao mandato deve ser manifestada por escrito ao Presidente da

Câmara e se tornará efetiva e irretratável depois do lida na Primeira Parte da reunião e

publicada em diário oficial.

Art. 53· Perderá o mandato o Vereador:

-quo infringir proibição estabelecida no art. 49;

-Que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de

improbidade admillistrativa;

UI -que fixar residência fora do Munidpio;

IV -que perder ou tiver suspensos seus direitos políticos;

V -quando o decretar à Justiça Eleitoral;

VI -que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado;

VII -que deixar de comparecer. em cada Sessão Legislativa. a terça parto das

reuniões ordinárias da Câmara. salvo licença ou missão por esta autorizada;
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VIII -que proceder de modo incoll1pat(vel com o decoro parlal1lentor.

§ 1° - É incompat(vel com o decoro parlamentar:

-o abuso de prerrogativa assegurada ao Vereador;

-o descumprimento dos deveres inerentes a seu mandato. inclusive a ausência a

mais de um terço das reuniões extraordinárias realizadas 110ano:

-+-111 -o prática de irroyulé1ridados gravos 110 uosol1lponllO do malldato ou do OIlCõ1fUOS

dele decorrentes;

IV -a prática de ato quo afote a dignidade da investidura.

§ 2° - Nos casos dos incisos I, 11, 111e VIII do artigo, a perda do mandato será

decidida pela Câmara. por voto secreto e maioria de seus memUros. mediante

provocação da Mesa. por iniciativa de qualquer dos Vereadores ou de partida polftico

devidamente registrauo.

§ 3° - Nos casos dos incisos IV, V o VII do artigo, a perda será declarada pela

Mesa da Câmara. de oHcio ou por provocação de qualquer de seus membros ou de

parti~o político devidamente registrado.

§ 4° . No caso do inciso VI do artigo. a perda será decidida. se culposo o crime,

na forma do §2°, e declarada. se doloso o crime. nos termos do § 3°.

Art. 54 - Nos casos em que a perda do mandato dependa de decisão do Plenário. o

Vereador será processado e julgado lia forma prevista neste artigo.

§ P - A denúncia. escrila e assinada, conterá a exposição dos fatos e a

indicação das provas.

§ 2° - De posse da denúncia, o Presidente da Camala, na primeira reunião

subsequcnte, determinará sua leitura e constituirá Comissão Processante, formada por

Vereadores, dos quais sorteados entre os desimpedidos 8 pertencentes a partidos

21



Vereadores. dos quais sorteados entre os desimpedidos e pertencontes a pai tidos

diferentes c mais um lIlelllbro do Comissão do Legislação. Justiça o Redação. que selá

o Relator.

§ 3" _ Se o Presidellte da Comissão de Legislação. Justiça e Redação estiver

impedido de compor a Comissão PlOcessanto. substituí·lo-á. nesta ordem. O Vice-

Presidente. ou outro membro daquela comissão. com prefelência para o mais idoso.

dentre os de maior númelo de Legislaturas.

§ 4" . Receuida e processada lia comissão. será fornecida cópia da denuncia ao

Vereador. que terá o prazo de dez dilJs pDla oferecer defesa escritlJ e indicar provas.

§ 5° . Não oferecida a dofesa. o Plesidente da comissão nomeará defensor dativo

para fazê·lo no prazo do cinco dias.

§ 6° - Oferecida a defesa. a comissão. /lO prazo de cinco dias. procederá à

instrução probatória e proferirá. pelo voto da maioria de seus memuros. parecer

concluindo pela apresentação de projeto de resolução de perda de mandato. se

procedente a denúncia. ou por seu arquivamento. e solicitará ao Prosidente da ClilJlara a

convocação de reunião pma julgamento. que se realizará após a publicação em diário

oficial. a distribuição el11 avulso e a inclusão. em Orde/l1 do Dia. do parecer.

§ 7° . Na reunião de julgamento. o processo será lido integralmente e. a seguir.

os Vereadores que o desejarem poderão usar da palavra pelo tempo Illáxirno de dez

minutos cada um. após o que poderão deduzir suas alegações. por até urna hora cada. o

Relator da comissão plocessante e o denunciado ou seu procurador.

§ 8" - Em seguida. o Presidente da Câmara submelerá à votação. por escrutfnio

secreto. o parecer da Comissão Processante.

§ 90
- Concluída a votação. o Presidente proclamará o resultado. e se houver

condenação pelo voto da maioria dos membros da Câmara. promulgará imediatamente a

resolução de cassação do mandato. ou. se o resultado for absolutório. determinará o

arquivamento do processo. cOlllunicando, em qualquer dos casos. o resultado à Justiça

Eleitoral.
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§ 10 - O processo deverá estar conclufdo dentro de trinta dias uteis. contados da

citação do denunciado. podendo o prazo. por decisão da maioria dos membros da

Comissão, ser prorrogado por /Ilais quinze dias úteis. funcionando a CAmora em Sessão

Legislativa Extraordinária nos dias daquele prazo não destinados a perfodo de reuniões.

Findo o plazo, sem julgamento do feito. será este arquivado. inCOrfOlHJo pre;ufzo de nova

cláusula. ainda que sobre os mesmos fatos.

0(Art. 55 - Não perderá o mandato o Vereador:

-investido em cargo de Ministro da República. Secretário do Estado. Secretário do

Munidpio, Administrador Regional ou Chefe de Missão Diplomática tempotária. desde

que se afaste do exerdcio da vereança;

-licenciado por motivo de doença ou pora tratar, sem romuneração, de interesse

particular, nos temos do § 4° do 011, 57;

§ 10
• O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em cargo

mencionado no artigo ou de licença superior a sessenta dias.

§ 2° - Na hipótese do Inciso I. o Vereador poderá optar pela remuneração do

Mandato.

§ 3° . O Vereador que se afastar do exerdcio do mandato para ser investido em

. cargo ou na missão de que trata o inciso I do artigo, bem como ao reassumir suas

funções, deverá fazer comunicação escrita à Mesa.

Art. 56 - Suspende.se o exercício do mandato de Vereador:

-pela decretação judicial da prisão prevenliva;

-pela prisão em flagrante delito;

111 -pela imposição de prisão administrativa.

Art. 57 - Será concedida licença ao Vereador para:
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-tratar de saúde;

-desempenhar missão temporária. de caráter representativo. mediante

participação em curso. congresso. conferôncia ou reuniõo considerada de interesse

parlamentar;

UI -tratar de interesse particular.

§ P - A licença só pode ser concedida à vista do requerimento fundamentado.

cabendo li Mesa dar o parecer para. dentro de setenta e duas horas. ser o pedido

encaminhado à deliberoção da Câmara.

§ 2° - Apresentado o requerimento e não havendo número para deliberar durante

duas reuniões consecutivas. será ele despachado pelo Presidente, conforme a conclusão

do parecer da Mesa. ad referendum do Plenário.

§ 3° - O Vereador que se licenciar, com assunção de suplente. não poderá

reassumir o mandato ontes de findo o prazo. superior a sessenta dias de reunião por

Sessão Legislativa Ordinária. da licença.

§ 4° - A licença para tratar de interesse particular não será inferior a trinta nem

superior a sessenta dias por Sessão Legislativa .

. Art. 58 - Ao Vereador que. por motivo de doença comprovada. se encontra

impossibilitado de atender aos devoros decorrentos do exordcio do mandato, sorá

concedida licença para tralamento de saúde.

§ P - Para obtenção ou prorrogação da licença. será necessário laudo de

inspeção de saúde, firmado por três módicos, sendo pelo menos um integrante do

respectivo serviço da Secrot8fia da Camara.

§ 2° - Se o estado de saúde do interessado não lho permitir encaminhar o

requerimento de licença, outro Vereador o fará.
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Art. 59 - Independentemente de requerimento. considera-se como licença o não

comparecimento às reuniões de Vereador. privado. temporariamente. de sua liberdade.

em virtude do processo criminal em curso.

Art. 60 - Para afastar.se do território nacional. em caráter particular e por menos de

trinta dias. o Vereador dará prévia ciôncia à Camara. sem prejufzo do disposto no ort.

53. VII. § )°.11 e no Brt. 69. parágrafo lrnico.

CAPiTULO 111

Das Penalidades

Art. 61 - o Vereador que descumprir os doveres decorrentes do mandato. ou praticar

ato que afete à dignidade da investidura. estará sujeito a processo e as penalidades

previstas neste Regimento.

Parágrafo Único. Constituem penalidades:

·censura;

·impedimento temporário do exerdcio do lTlandato. não excedento a trinta dias;

111 ·perda do mandato.

Arl. 62 - O Vereador acusado da prática do alo quo olenda a sua honorabilidade poderá

requerer ao Presidente da Câmara ou de comissão que mande apurar a veracidade da

orquição e. provada a improcedência. imponha ao Vereador ofensor a penalidade

regimental cabrvel.

Art. 63 . A censura será verbal ou escrita.

§ P -A censura verbal é aplicada em reunião, pelo Presidente da Câmara ou de

comissão. ao Vereador que:

-deixar de observar. salvo motivo justificado. os deveres decorrentes do mandato

ou os preceitos deste Regimento;
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·perturbar a ordem ou praticar atos que infrinjam as regras de boa conduta no

recinto da Câmara ou em suas demais depemJÔncias.

§ 2° - A censura oscrita será imposta pela Mosa do Camara 00 Voreador quo:

·reincidir nas hipóteses previstas no porágrafo anterior;

·usar. em discurso ou proposição. expressões atentatórias do decoro

parlamentar;

111 ·praticar ofensas Hsicas ou morais ·em dependências do Camara ou desacatar.

por aLas ou palavras. outro Vereador. a Mesa ou comissão. e respectivas presidências.

ou o Plenário.

§ 30
• Nos casos indicados no artigo. a pel1alidade sorá aplicada pelo Plenário.

sendo assegurado ao infrator o direito a ampla defesa.

Art. 64 . Considera-so incurso na sanção de impedimento temporário do e:xercfcio do

mandato o Vereador que:

-reincidir nas hipóteses previstas no UO do artigo anterior;

-praticar transgressão grave ou reiterada aos preceitos deste Regimento;

Parágrafo Único. Nos casos indicados 110 artigo. a penalidade será aplicada pelo

Plenário, assegurada ao infrator ampla defesa.

CAPiTULO IV

Da Convocação de Suplente

Art. 65 - A Mesa convocará, no prazo de quarenta e oito horas, o suplente de Vereador,

nos casos de:

-ocorrência de vaga;
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-investidura do titular em cargo ou função indicados no inciso I do art. 55;

111 -licença para tretamento de saúde do titular. por prazo superior a sessenta dias.

estendendo-se a convocação por todo o perfodo de licença e suas prorrogações.

Art. 66 - Se ocorrer vaga e não houver suplente. far-se-á eleição para preenchê-Ia. se

faltarem mais de quinze meses para o término do mandato. cabendo ao Presidente

comunicar o fato à Justiça Eleitoral.

Art. 67 - O suplente de Vereador, quando convocado em caráter de substituição, não

poderá ser eleito para os cargos da Mesa da Câmara, nem de Presidente ou Vice-

Presidente de comissão.

CAPiTULO V

Da Remuneração

Art. 68 - A remuneração do Vereador será fixada pela Câmara, em cada Legislatura,

para ter vigência na subsequente, por voto da maioria de seus membros. vedada a

concessão de ajuda de custo ou outra gratificação extra.

§ 10 - Na hipótese de a Câmara deixar de exercer a competência de que trata o

artigo, ficarão mantidos. na legislatura subsequente. os valores de remuneração

vigentes em dezembro do último exerc(cio da Legislatura anterior. admitida apenas a

atualização dos mesmos.

§ 20
- O pagamento da remuneração correspomJerá ao comparecimento efetivo

do Vereador às reuniões e à participação nas votações.

Art. 69 - A remuneração será:

-integral, para o Vereador:

aJ no exercfcio do mandato;
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bl quando licenciado na formo dos incisos I e 11do art. 57. ou se enquadrar na

exceção do § 2° do 8rt. 55;

-proporcional aos dias de exercfcio do mandato, é razão de um trinta 8VOS diários,

para o Vereador:

aI licenciado na fornlfl do inciso 111do mt. 57;

bl suplente. quando convocado para o exerdcio do mandato.

Parágrafo Único· O 1150 comparecimento do Vereador à reunião ordinária ou

extraordinária implica a perda do direito à percepção do valor correspondente a um

trinta avos de sua remuneração mensal, salvo se a Presidência aceitar a justificativa da

ausência. nos termos do parágrafo único do art. 48.

CAPITUlOVI

Das lideranças

SEÇÃO 1

Da Bancada

Art. 70 - Bancada é o agrupamento organizado dos Vereadores de uma mesma

representação partidária.

Art. 71 - Uder é o porta-voz da respectiva Bancada e o intermediário entre esta e os

órgãos da Cfimara.

§ P -Cada Bancada indicará é Meso do Camoro. oté cinco dias após o inrcio da

Sessão Legislativa Ordinária o nome de seu Llder. escolhido em reunião por ela realizada

para este fim.

§ 2° - A indicação de que trata o parágrafo anter~or será formalizada em ata. cuja

cópia será encamillhda à Mesa.
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§ 3° - Enquanto não for leito a indicação. considerar-so-á Uder o Vereador mais

idoso_

§ 4° - Cada Uder poderá indicar Vice-Uderes. na propurção de um por quatro

Vereadores. ou fração. da respectiva Bancada.

§ 5° - Ausente ou impedido o Uder ou, Se houver, o Vice-Uder. suas atribuições

serão exercidas por liderados. com preferência para o mais idoso.

Art. 72 - Haverá Uder do Governo se o Prefeito o indicar à Mesa da Câmara.

Parágraro Único - Poderão ser indicados pelo Lider do Govemo até (dois) Vice-

Uderes.

Art. 73 - Além de outras atribuições rogimentais, cabe ao Uder:

-inscrever membros da Bancada para o horário destinado ao Expediente. sem

prejufzo da atribuição do próprio Vereador;

-indicar candidatos do Bancado pora concorrerem aos cargos da Meso do

Câmara; .

UI -indicar à Mesa os membros da Bancada para comporem as cornissões. e propor

. substituição no caso do aft. 115.

Art. 74 - A Mesa da Câmara será comunicada sobre qualquer alteração nas Lideranças.

Art. 75 - Ê facultado a qualquer Uder, em caráter excepcional. salvo qUDlldo se estiver

procedendo à discussão ou votação ou houver orador na tribuna. usar da palavra por

tempo não superior a dez minutos. a lim de tratar de assunto Que. por sua relevância e

urgência, interesse à Câmara ou responder a crHica dirigida à Bancada a que pertença.

SEÇÃO"

Do Colégio de lideres
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Art. 76· Os Uderes das Bancadas constituem o Colégio de Uderes.

Parágrafo Único· O Colégio de Uderes é órgão consultivo. Seus pareceres serão

tomados por maioria de seus membros o terão caráter indicativo à Mesa ou ao Plenário.

TITULO IV

Da Mesa da CIlInaro

CAPiTULO 1

Da COlllposição e da COlllpetência

Art. 77 - A Mesa compõe-se do Presidente. do Vice·Presidente. do Secretário.

§ 1" -Tomam assento ti Mesa. durante as reuniões. o Presidente e o Secretário.

Que não podem ausentar-se antes de convocado o substituto.

§ 2" - O Presidente convidará Vereador para funcionar como Secretário. na

ausência eventual do titular.

§ 3" - A Mesa. até 60 dias após sua flosse, elaborará seu Regulamento .

. Art. 78 - O mandato para membro da Meso. é de (dois anos); será verificada na mesma

legislatura e termina com a posse dos sucessores.

Art. 79 - Compete privativamente ti Mesa da Câmara. entro outras atribuições:

-dirigir os trabalhos legislativos e tomar as providências necessárias à sua

regularidade;

-apresentar projeto de resolução. que vise a:

a) dispor sobre o regulamento geral. que conterá a organização da Secretaria da

Câmara. seu funcionamento. sua polfcia. criação. transformação ou extinção de

cargo. emprego e função. regime jurfdico de seus servidores e fixação da
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respectiva remuneração. observados os porlimetros estabelecidos na Lei de

Diretrizes Orçamentárias e o disposto nos arts( Ida Lei Orgânica;

bl autorizar o Prefeito a auscntar-se do Munidpio:

c) mudar temporariamente a scde da Câmara.

111 -promulgar Emenda à Lei Orgânica;

IV -dar conhecimento à Cãmora. na ultima Sessão legislativa Ordinária, do relatório

de suas atividades;

V -autorizar despesas dentro da previsão orçamentária;

VI -oricntar os serviços administrativos da Câmara, interpretor o regulamento e

decidir em grau de recurso as matérias relativas aos direitos e dcveres dos servidores:

VII -Ilomear. promover, conceder gratificaçõos e fixar seus percentuais. solvo

Quando expressos em lei Oll rosolução. conceder licença, pOr em dispo/1ibilidade.

suspender, demitir e aposentar servidor da Secretaria da Câmara, assinando o

Presidente os respectivos atos;

VIII -emitir parecer sobre:

aI a matéria de que trata o inciso 11;

bl matéria regimental;

cl projeto de resolução que vise a:

-dispor sobre o Regimcnto Interno e suas alterações;

-fixar a remuneração do Vereador;

-fixar a remuneração do Prcfeito e do Vice-Prefeito;

4 -conceder licença ao Prefeito para illterromper o exercfcio de sua funçOes;

-aprovar crédito suplementar ao orçamento da Secretaria da Camara. IlOS

termos da lei Orgânica;
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dI requerimento de inserção. nos anais da Cftrnara. de docurnentos e

pronunciamentos não oficiais;

oI constituição de comissão de representação que importe ônus para a Câmara;

f) pedido de licença de Vereador:

IX -autorizar inserção em ala de docurnento. salvo se incorporaLlo a discurso;

X -declarar a perda do mandato de Vereador, 1105 lermos uos § § 3° o 4° do art. 53;

XI -aplicar a penalidado de censura escrita a Vereador. consoante o § 2° do art. 63;

XII -oprovar a proposta do orçamento anual da Secretario da Clhnora e encaminhá-Ia

80 Poder Executivo;

XIII -encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado. dontro de sessenta dias de

abertura da Sessão Legislativa Ordinária. a prestação de contas da Secretaria da

Câmara em coda exercido financeiro poro parecer prévio;

XIV ·encaminhar ao Prefeito. /la primeiro e no último ano do mandato deste. o

inventário de todos os bens móveis e imóveis da Câmara. poro os fins do § 2° do art..

da Lei Orgânica;

XV ·publicar mensalmente. em diário oficial. resurno do demonstrativo das despesas

orçamentárias executadas 110 per fado pelas unidades administrativos da Câmara;

XVI 'autorizar a aplicação de disponibilidades financeiras da Camara. rnediante

depósito em instituição financeira oficial. ressalvados os casos previstos em lei federal.

Parágrafo Único· As disposições relativas às comissões permanentes aplicam·se.

no que couber. à Mesa da Câmara.

CAPiTULO 11

Do Presidente da Câmara
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Art. 80 • A Presidência é o órgão representativo da Câmara Municipal e responsável

pela direção dos trabalhos institucionais e por sua ordelll.

Art. 81 . Compete ao Presidente:

·como Chefe do Poder Legislativo:

ai representar a Câmara perante as autoridades constitufdas;

bl dar posse a Vereador;

cl promulgar a resolução legislativa. ressalvada a hipótese prevista 110 ar!. 200;

di promulgar a lei resultante de sanção tácita. transcorrido o prazo previsto no!

I do art.( I da Lei Orgânica;

el promulgar a lei ou disposição legal resultante de rejeição de. veto, transcorrido

prazo a que se refere a alfnea anterior;

fi assinar a correspondência oficial sobre assuntos afetos à Câmara;

gl nomear ocupanto de cargo em comissão do quadro da Secretaria da Câmara;

hl dar andamento legal aos recursos interpostos contra atos que praticar, de

modo a garantir o direito das partes;

1) exercer o Governo do Munidpio fiO caso previsto no art(

Orgânica;

I. da Lei

j) zelar pelo presUgio e dignidade da Câmara. pelo respeito às prerrogativas

constitucionais de seus membros e pelo decoro parlamentar;

I) dirigir a polfcia da Câmara;

111) encaminhar ao Prefeito as proposições decididas pela Câmara Municipal ou

que necessitem de informações;
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nl apresentar relatório dos trabalhos do Câmara ao filiai da última reunião

ordinária do al1o:

01 prestar conta. anualmente. de sua administração:

pl superintender oS serviços da Secretaria da Câmara. autorizando as despesas

dentro dos limites do orçamento;

QI requisitar ao Preleito as verbas orçamentárias destinadas ao Poder legislativo

e as importâncias relativas aos créditos adicionais.

·quanto às reuniões:

ai convocar reuniões;

bl convocar Sessão legislativa Extraordinária;

cl abrir, presidir e encerrar reunião da Câmara e de sua Mesa. neste caso tendo

direito a voto;

di manter a ordem observando e fazendo observar (\s leis e este regimonto:

el prorrogar. de arreio. o horário da reunião:

fi fazer ler a ata pelo Secretário. submetê-Ia a discussão e assiná-Ia, depois de

aprovada:

g) fazer ler a correspondência pelo Secretário:

!lI conceder a palavra fiO Vereador e prorrogar o prazo do orador il1scrito;

il interromper o orador ,que so desviar do pOl1to em discussão. falar sobre o

vencido. faltar à consideração para com a Câmara. sua Mesa. suas comissões ou

algum de seus membros e. em geral. para com representantes do Poder Público.

chamando-o à ordem ou retirando-lhe a palavra;
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j) convidar o Vereador a retirar-se do recinto do Plenário. quando perturbar a

ordem;

1)aplicar censura verbal a Veroador;

111 ) chamar a atenção do Veroador ao esgotar-se o prazo de sua permanência na

tribuno:

111não permitir a publicação de expressões vedadas por este Regimento;

01 suspender ou levantar a reuniAo. ou fezer retirer assistentes dos golerios. se os

circunst5r1cias o exigirem;

pl ordenar o confecção do avulsos;

ql submeter à discussão o votação a matéria em pauta. estabelecendo o objeto

da discussão e ponto sobre o Qual deva recair a votação;

ri anuncior o resultado do votação e mOlldar proceder à sua verificação. Qualldo

requerida;

sI mandar proceder â chamada dos VeremJores o ao anuncio do numero de

presentes;

11aUlenticar. juntamenle com o Secretário. a lista de chamada e presença dos

Vereadores;

ui decidir Questão de ordem;

vI designar um dos Vereadores presentes pora exercer as funções de Secretário

da Mesa. na ausência ou impedimento dos titulares. e escrutinadores. l1a

votação secreta;

x) anunciar o projeto apreciado conclusivamente pelas comissões e a fluência do

prazo para interposição do recurso o Que se refere o ort.(

LOM/ou I do § 20 do art. 60 do Constituição do Estodo);

, larts. da
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"
zl organizar e fazer anunciar a Ordem do Dia da reunião seguinte. podendo retirar

matéria de paula. para cumprimento de despacho. correção de erro ou omissão.

salvo o disposto no § 40 do ort. 42.

111 -quanto às proposições:

aI promulgar as proposições de lei e as leis e resoluções legislativas. nos termos

deste Regimento;

IJ) decidir sobre reQuerilllentos SUlHllotidos à sua apreciação:

c) determinar. a requerimento do aulOr, ti retirada de proposição. IIOS termos

regimontais;

d) determinar o arquivamento. a reUrada de pauta ou a devolução ao Profeito.

quando este solicitar. de proposição de sua iniciativa:

aI recusar substitutivos Oll emendas impertinentes à proposição inicial ou

manifestamente ileYDis;

fi determinar a anexação. a reunião. o arquivamento ou o desarquivarnento de

proposição;

g) observar e fazer observar os prazos regirnentais;

hl solicitar informação e colaboração técnica para estudo de matéria sujeita à

apreciação da Câmara;

i) declarar a prejudicialidade de proposição;

j) determinar a redação rinal das proposições;

" assinar as proposições de lei;

IV 'quanto às comissões:
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01designar os mombros das comissões B seus substitutos;

bl constituir comissão lia representação. observado. se importar ônus para a

Câmara. o parecer da Mesa. nos termos do alfnsa e do inciso VIU do aft. 79;

cl indeferir requerimento de auúiôncia de comissão, quando impertinonte. ou

quando sobre a proposição já se tenham pronunciado três comissões, salvo o

disposto do ar!. 212;

di declarar a perda da Qualidade de membro de comissão. por motivo de falta.

nos lermos do § 2° do arl. 114;

oi distribuir matérias às comissões;

f) decidir, em grau de recurso. sobre questão de ordem resolvida por Presidente

de comissão;

g) encaminhar aos órgãos ou entidade referidos 110 art. 109 as conclusões de

comissão parlall1entar do inquórito.

V 'quanto às publicações:

a) fazer publicar os atos legislativos que promulgar;

bl não permitir a publicação do pronunciamentos contrários á ordem pública.

Art. 82 . O Presidente do Câmara participo somente nos votações secretas e, Quando

houver empate, nas votações públicas, conlando·se a sua presença, em qualquer caso,

para efeito de quorum.

CAPiTULO 111

Do Vice-Presrúente da Câmara
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Art. 83 •O Vice·Presidenle substituirá o Presidente na sua ausência e impedimento. e.

na falta destes. o Secretário. nesta ordem.

§ 10 • O Presidente assume as suas funções logo Que comparecer a reunião que

já se tiver iniciado.

§ 2° . Sempre que a ausência ou o impedimento tenha duração superior a 10

(dez) dias. a substituição so fará em todas as atribuições do titulm do cargo.

§ 3° - Compete ainda ao Vice-Presidente exercer as atribuições que lhe forem

delegados pelo Presidente.

CAPíTULO IV

Do Secretário da Câmara

Art. 84 •São atribuições do Secretário Geral. alóm de outras previstas neste Regimento:

-inspecionar os trabalhos da Secretaria da Câmara e fiscalizar-lho as despesas;

-verificar e anunciar a presença dos Veroadores. ).lUrmeio de chamada. 110S casos

previstos neste Regimento;

111 -deliberar sobre pedido de justificativa de falta formulado pelo Vereador;

IV -proceder à leitura da ata e da correspondência bem como a das proposições

para discussão ou votação;

V -assinar, depois do Presidente, as proposições de lei e leis e resoluções para

discussão ou votação;

VI -superintender a redação das atas das reuniões, assiná-Ias depois do Presidente e

fazer-lhes publicar o resumo em diário oficial;

VII -tomar nota das observações e reclamações que sobre as atas forem feitas;
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VIII -fazer recolher e guardar, em boa ordem, os projetos e sua emendas, bem como

as dornais proposições. para o lim de serem apresentados. quando necessário;

IX -manter. sob sua ordem. na Secretaria da Camara. o livro de inscrição de

oradores;

X -proceder à contagem dos Voreadores. em verificação de votação;

XI -providenciar a entrega. em tompo. dos Dvulsos DOSVereadores;

XII -anotar o resultado das votações:

XIII 'autenticar a lista de chamada e presença dos Vereadores;

XIV -fornecer à Secretaria da Camata. para efeito de pagamento mensal da

respectiva remuneração. os dados relativos 00 comparecimento dos Vereadores. em

cada reunião;

XV ·abrir. numerar. tuluicar e ellcerrar os livros dostinados aos serviços da Clhnma;

XVI -assinar requisição de material. a pedido de Vereador.

Art. 85 - Ao Secretário compete substituir o Vice-Presidente em caso de aUSÊncia ou

irnpedimento. observado o disposto no § 2° do art. 83, auxiliá·lo 110 exerdcio de suas

funções e exercer outras atribuições que lhe forem delegadas.

CAP(TULOV

Da Policia Interna

Art. 86 - O policiamento da Cârnara e das demais dependências compete privativamente

à Mesa.

§ p - A Mesa.designará. depois de eleita. um de seus membros efetivos para

auxiliar o Presidente na manutenção do decoro, da ordem e da disciplina 110 âmbito da
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Camara. especialmente supervisionando a proibiçiío de porto do atmo. com poderes para

revistar e desarmar, 110 que será apoiado pela Secretaria da Câmara.

§ 2° - A Mesa pode requisitar o auxilio da autoridade competente, quando

entender necessário. para assegurar a ordern .

Arl. 87 . E proibido o porte de arlllas em recinto da Camara.

Parágrafo Único - A constatação do fato implica falta de decoro parlamentar.

relativamente ao Vereador.

Art. 88 • Será permitido a qualquer pessoa, decentemente trajada. ingressar e

pelrnallecer no etliffcio da Camara e assistir às reuniões do Plenário e às das comissões.

Parágrafo Único· O presitlente fará sair do ediffcio da Camara o assistente que

perturbar a ordem.

TITULO V

Das Comissões

CAPíTULO I

Disposições Gerais

Art. 89 . As comissões da Camara são:

-permanentes, as que subsistem nas legislaturas;

-temporárias, as que se extinguem com o término da legislatura ou antes dela, se

atingido o fim pata que foram crilldas ou findo o prazo estipulado para o seu

funcionamento.

Art. 90 - Os membros efetivos e suplentes das comissões são nomeados pelo

Presidente da Camara. por indicação dos lideres das Bancadas.
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§ 1D • Haverá tantos suplentes quantos forem os membros efetivos das

comissões. ressalvado o disposto no § 20 do art. 112.

§ 2D - O suplente substituirá o membro efetivo de sua bancada em suas faltas e

impedimentos.

Art. 91 - Ás comissões, em razão tia matéria de sua competência ou da finalidado de

sua constituição. caue:

·discutir e votar proposição. dispensada a apreciação do Plenário. nos termos do

art. 101,

-opreciar os assuntos ou proposições submetidos ao seu e)(01l1ee sobre eles

emitir parecer;

111 -iniciar o processo legislativo;

IV -realizar inquérito;

V -realizar audiência pública com entidades da sociedade civil:

VI -realizar audiência pública em regiões do Munidpio para subsidiar o processo

legislativo;

VII -convocar, com antecedência mrnima de dez dias, Secretário Municipal ou

dirigente de entidade da administração indireta. para prestar, pessoalmente.

informações sobre assunto previamente determinado e constante da convocação. sob

pena de responsabilização;

VIII ·convocar servidor rnunicipal para prostar informação sobre assunto inerellte às

suas atribuições, constituindo infração administrativa a recuse ou o não atendimento 110

prazo de trinta dias:

IX -encaminhar, por intermédio da Mesa da Camara, pedido escrito de informação a

Secretária Municipal, a dirigente de entidade da administração indireta e a outras

autoridades municipais. e a recusa. ou o não etelllJimento 110prazo de trinta dias. ou a
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(
prestação de informação falsa constituem infração administrativa. sujeita a

responsabilização;

X -receber petição, reclamação. repreSDl1lUçãoou queixa de qualquer pessoa contra

ato ou omissão de autoridade ou entidade publicas;

XI -solicitar depoimento de qualquer DutoridmJeou cidadão;

XII -apreciar plano do desenvolvimento e programa de obras do Municfpio;

XIII -acompanhar a implmHDçào dos planos e programas de que se trata o inciso

anterior e exercer a fiscalização dos recursos rnunicipais neles investidos;

XIV ·exercor o acompanhamento o a fiscalização contábil. financeira, orçamentária.

operacional e patrimonial das unidades administrativas dos Poderes dos Municfpio. da

Defensoria do Povo, das entidades da administração indireta. inclufdas as fundações e

sociodades por elo institufdas e mantidas e das empresas do cujo capital participo o

Munidpio:

xv -determinar a realizaçõo. com o auxilio do Tribunal de Contas. quando for o caso.

de perlcias. inspeções e auditorias nos órgãos e entidades indicadas 110 inciso anterior;

XVI -exercer a fiscalização e o cOlltrote dos atos da administração pública;

XVII -propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do

poder regulamentar, elaborando o respectivo projeto de resolução;

XVIII -estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo temático ou área

de atividade, podendo promover. em seu âmbito. conferências. exposições, seminários

ou eventos congêneres;

XIX -realizar audiência com órgãos ou ontidade da administração pública. para

elucidação de matéria sujeita a seu parecer ou decisão;

Parágrafo Único - As atribuições contidas nos incisos 111, IX. x. XII. XIII. XIV. XV.

XVI. XVII e XIX não excluem a competência concorrente de Vereador.
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Arl. 92 • As comissões funcionam com a presença. 110 mfnimo. da maioria de seus

membros. e as deliberações são tornadas por maioria de votos dos presentes. salvo os

casos previstos neste Regimento.

Art. 93 • Na constituição das comissões é assegurada. tanto Quanto possfvel. a

participação proporcional das bancadas.

§ 1° - A participação proporcional é determinada pela divisão do número de

Vereadores pelo número de membros do cada comissão. e o número de Vereadores de

cada Bancada polo quociente assim obti<.lo. indicando o quociente final o numero do

membros da Bancada ou na comissão.

§ 2° - As Bancadas com representação resultante do quociente final cujo resto

for pelo menos y.. (um quarlo) do primeiro quociente. concorrerão com os demais

partidos ainda não representados 110 preenchimento das vagas porventura existentes.

§ 3° •O preenchimento das vagas ti que se refere o parágrafo anterior dar-.se-á

por acordo das Bancadas interessadas. que. dentro de três dias. fOlão a indicação

respectiva.

§ 4° - Em caso de empate de restos. o lugar 8 S8 prover será destinado

BaJl~adade maior número de Vereadores dos partidos não represent.ados na comissão.

§ 5° - Esgotando-se sem indicação o prezo a que se refere o § 3° o Presidente da

Câmara procederá à destinaçõo .

Art. 94 - O Vereador que não seja rnernblO da comissão poderá participar das

discussões. sem direito a voto.

CAPITULO"

DAS COMISSÕES PERMANENTES

SESSÃO I

DA DENOMINAÇÃO E DA COMPOSiÇÃO
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Art. 95 - As comissões permanentes são as seguintes:

-de Finanças. Orçamento o Tomada de Contas;

-do logislação. Justiça e redação;

111 ·de Serviços Publicos.

Parágrafo Único - Todas as Comissões Permanontes terão. tambérn. caráter de

representação com as prerrogativas do ar!. 111.

Ari. 96 . A designação dos membros das comissões permanentes far-se·á no prazo de

cinco dias. a contar da instalação da Primeira o da Terceira Sessões logislativas

Ordinárias e prevalecerá pelo prazo de 02 (dois) anos.

Parágrafo Único - Considerar-se-á provisória a designação dos representantes das

Bancadas que não se houverem manifestado dentro do prazo estabelecido no artigo.

Ar\. 97 . A Mesa fará publicar. em (diário oficial! semostrahnente e sempre quo houver

alteração. a relação das comissões permanentes. com a designação de local. dia e hora

das reuniões. bem como os nomes dos seus membros efetivos e suplentes.

Art. 98 - As Comissões Permanentes são constitufuas de (três) membros.

Arl. 99 . Ao Vereador será permitido participar de até duas comissões permanentos.

corno membro efetivo.

SEÇÃO 11

Da Competência

Are 100 - A competência de cada comissão permanente decorre da matéria

compreendida em sua denominação. incumbindo. especificamente:

-à Comissão de Finanças. Orçamento e Tomada de Contas. sem prejufzo da

competência espedfica das demais comissões:



aI plano plurianual. diretrizes orçamentárias. orçamento anual e crédito adicional.

e contas públicas. destacadamente as apresentadas anualmente pelo Prefeito;

bl plouos de desenvolvimento e programas de obras do Munidpio e fiscalização

dos recursos municipais nele invostidos;

cl matéria tributária:

d) repercussão financeira das proposições;

aJ comprovação de existência de receita. 110S termos doi

Orgtinica;

Ida lei

fJ a matéria de que traiam ops iucisos XIV e XVI do art. 91;

-à Comissão de legislação. Justiça e redação:

aI declaração de utilidade pública;

ui denominação de próprios publicas;

cl datas comemorativas e homenagens cfvicas;

dI redação final de proposições;

el aspectos jurfdico. constitucionais, legal e regimental das proposições. para

efeito de admissibilidade e tramitação, na forma deste regimento.

fi representação que vise à perda do mandato do Vereador, nos casos do § 3°,

art. 53;

UI recurso de decisão de questão de ordem. na forma do § 2° do art. 166;

Art. 101 . Ás comissões permanentes compete apreciar conclusivamente as seguintes

proposições, ressalvado o disposto no art. 102:



-projetos de lei que versem sobro:

ai declaração de utilidade púbica;

bJdenominação de próprios püblicos ;

cl datas comemorativas e homenagens dvicas;

-projetos de resolução que visam a autorizar ou ratificar a celebração de convênio

pelo Governo do Municipio. nos termos do inciso do art.( Ida lei Orgânica.

Art .102 - Ao Plenário será devolvido o exame global ou parcial do mérito de proposição

apreciada conclusivamente pelas Comissões se, no prazo de 03 ( três ) dias úteis.

contados da leitura da decisão em Plenário. houver recurso de um décimo dos membros

da Canlara.

Parágrafo único - A leitura das decisões de que trata o caput deste urtigo deverá

ser precedida de sua menção na Ordem do Dia da reunião ordinária em que deva ser

divulgada. com a menção ao número da proposição respectiva.

Art . 103 - Aplicam-se à tramitação das proposições submetidas à deliberação

conclusiva das comissões. no que couber. as disposições regimentais aplicáveis às

matérias sujeitas à deliberaçào do Plenário.

CAPiTULO 111

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS

SESSÃO I

DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 104 - As comissões temporárias são:

-especiais;
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·de inquérito;

111 ·de representação;

IV -processantes:

§ 1° . Na hipótese do inciso li, o primeiro signatário do requerimento fmá parte

da comissão, não podendo. entrotanto. sor seu Presidente ou Relator.

§ 2° . A comissão temporária será composta de três membros. salvo:

-A indicada na alínea a do inciso I do art. 106. que lerá membros. dentre os

quais o Presidente da Comissão de legislação. Justiça e Redação;

·a indicada no inciso IV. que terá ( 3 I membros

UI -a de inquérito, lerá ( 3 membros).

§ 3° . Os membros de comissão tel1lporária serão nomeados pelo presidente da

Câmara, de oUeio ou a requerimento fundamentado de Vereador.

Art. 105 . A comissão temporária reunir-se-á. após nomeada. para, sob a convocação e

a presidência do mais idoso de seus membros. eleger o seu PresirJente e escolher o

Relator da matéria que for objeto de sua constituição, ressalvado o dispositivo no § 2°

do art. 54.

SESSÃO 11

Das Comissões Especiais

Art. 106 . São comissões especiais as eOflstitufdos para:

-emitir parecer sobre:

a) proposta de emenda à lei Orgallica;

47



b) veto e proposição de Lei:

cl projeto concedendo titulo de Cidadania Honorária e diplomas de Honra ao

Mérito e de Mérito Desportivo;

-proceder a estudo sobre matéria determinada;

111 -desincumbir-se de missão alribulda pelo Plenário. não cometida a outra comissão

por este Regimento;

SESSÃO /11

Da Comissão Parlal11entar de Inquérito

Art .101 . A Carnara. a requerimento de um terço de seus membros. com a aprovação

do Plenário. constituirá comissão parlamentar de inquórito para apuração de fato

determinado e por prelO collo. a qt/ol terá podores de invoslignção próprios das

autoridades judiciois. além de outros provistos em lei e neste Regimento.

§ P - Considera· se fato determinado o acontecimento de relevante interesse

para a vida publica e para a ordem constitucional. legal, econômica e social do

MUllicfpio. Que demande investigação. elucidação e fiscalização e Que estiver

devidamente caracterizado no requerimento de constituição da comissão.

§ 2° - Recebido o requerimento. o Presidente o despachará à publicação.

observado o disposto do arl. 110.

§ 3° - No prazo de 02 (dois) dias. contado da publicação do requerimento. os

membros da comissão serão indicados pelos Lideres.

§ 4° - Esgotado o prazo sem indicação, o Presidente. de oficio. procederá à

designação.

Art. 108 A comissão parlamentar do inquórito poderá. no exercfcio de suas

atribuições. determinar diligencia, convocar Secretário Municipal, tomar depoimento de
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autoridades. ouvir indiciados. inquirir testemunhas. requisitar informações. documentos

e serviços. inclusive policiais. e transportar-se aos lugares onde se fizer necessária a sua

presença.

§ 1° - Indiciados e testemunhas sorão intimados na forma da legislação federal

especifica. que se aplica. subsidiariamente todo procedimento.

§ 2 o _ No caso de não comparecimento do indiciado ou da testertunha sem

motivo justificado, a sua intimação poderá ser requerida ao Juiz Criminal da localidade

em Queestos residam ou 50 encontrom.

Art. 109 . A comissão apresentará relatório circunstanciado, com suas conclusões. o

qual será publicado em diário aliciaI e encaminhado:

·à Mesa da Câmara. para as providências de sua competência ou de alçada do

Plenário;

-ao Ministério Público ou à Procllfadoria Geral do Municfpio;

111 '00 Poder Executivo, para adotar as providêncios saneadoras do caráter

disciplinar e administrativo. assinalando prazo hábil para seu cumprimento;

IV -à Comissão de finanças. Orçamento o Tomada do Contas. à Defensoria do Povo

e ao Tribunal de Contas do Estado. para as providências cab(veis;

V -a autoridade ti qual esteja areto o conhecimento da matéria.

§ 1° . Se forem diversos os fatos objetos de inquérito. a Comissão poderá dizer

em separado sobre cada um. sem preju(zo no caput deste artigo, podendo fazê-lo antes

mesmo de finda a investigação dos demais.

§ 2° . As conclusões do relatório poderão ser revistas pelo Plenário. na forma do

art. 102

§ 3° . O prazo para a conclusiJo de seus trabalhos será de 120 (cento e vinte)

dias. prorrogáveis até a metade. mediante deliberação do plenário.



Are. 110 Não será criada comissão de inquérito enquanto estiverem funcionando.

concomitantemente. pelo menOS. salvo requerimento da maioria dos membros da

Camara.

SESSÃO IV

Da Comissão de Representação

Art. 111 . A comissão de representação Icm por finalidade estar presente a atos. em

nome da Camara, bem como desincumlJir-se de missão que lhe for atribulda pelo

Plenário.

Art. 112 . A comissão de reprcsentação será constitulda de oHcio ou a requerimento.

§ 1° . A represontação que implicar ônus para a Câmara somente poderá ser

constilulda se houver disponibilidade orçamentária.

§ 2° . Não haverá suplência na comissão de representação.

SESSÃO V

Da Comissão Processante

Art. 113 . À comissão processante compete praticar os atos provistos na Lei Orgânica.

neste Regimento e lei Federal Quando do processo e julgarnelllo;

-do Prefeito o do Vice-Prefeito nas infrações polflico·administrativas:

-do Vereador. na hipótese no art. 54.

CAPíTULO IV

Da Vaga nas Comissões
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Art. 114. Dá-s8 vaga, na comissão, com a renúncia, perda do lugar e nos casos do art.

50.

§P. A renuncia tornar-se-á eletiva desde que. formalizada por escrito ao

Presidente da comissão e lar por este encaminhada ao Presidente da Câmara.

§ 2° . A porda do IUUflr ocorrerá quondo o mombro efotivo do cOllli55no. 110

exercfcio do mandato, deixar de comparecer a 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas

ou a 05 (cinco) allellladas. na Sessão Legislaliva Ordinária.

§ 3° . O Presidente da Câmara. de oHcio ou a requerimento. designará novo

mombro para a comissão. observado o disposto do art. 90.

§ 4D
• O membro designado completará o mandato do sucedido.

CAPíTULO V

Da Suustituição de Mellluro de COlllissão -

Art. 115 O Uder de Bancada na ausência do suplente. indicará substitutivo ao

Presidente da comissão.

Parágrafo Único. Se o eletivo ou o suplente comparecer à reuniãq, após iniciada.

o substituto nela permanecerá até que conclua o ato que estiver praticando.

CAPiTULO VI

Da Presidência de COlllissão

Art. 116 . Nos 03 (três) dias seguintes ao de sua constituição. reunir-se-á a comissão.

sob a presidência do mais idoso de seus membros. em uma das salas. para eleger o

Presidente e Vice. Presidente. escolhidos entre os membros eletivos.

51



Parágrafo Único Até que se realizo a eleição. continuará na presidência o

memuro mais idoso.

Art. 117 . Na ausência do Presidento o do Vice-Presidente. a presidência caberá ao mais

doso dos membros presentes.

Art. 118 . Ao Presidente do comissão competo:

-dirigir as reuniões. nelas rnantendo a ordem e a solenidade;

-submoter à comissão as normas complementares de sou funcionamento e seu

plano de trabalho. fixando dia e horário das reuniões ordinárias;

111 ·convocar reunião extraordinária. de oftcio ou a requerimento da maioria de

membros da comissão;

IV -fazer ler a Dta da reunião anterior e considerá-Ia aprovada. ressalvada a

retificação. assinando-a com os membros presentes;

V -dar conhecimento à cOll1issão da matéria recebida;

VI -designar relatores:

VII -conceder a palavra ao Vereador que a solicitar e a signatário de proposição de

iniciativa popular;

VIII -interromper o orador quo estiver falando sobre matéria vencida;

IX -submeter a matéria a votação e proclamar o resultado:

X -conceder vista de proposição a membro da comissão;

XI -enviar à Mesa. por intermédio da Secretaria da Camara e findo o prazo

regimental. a matéria apreciada. ou não decidida;
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XII -Solicitar ao Uder de Bancada indicação de substituto para membro da comissão.

à falta de suplente;

XIII -decidir Questão de ordem;

XIV -encaminhar à Mesa. ao fim da Sessão Legislativa. relatório das atividades da

comissão;

XV -enviar à Mesa a lista dos membros presentes;

XVI -determinar a retirada de matéria da pauta. observado o disposto no inciso VIII do

arl. 253;

XVII ·declarar a prejudicialidado de proposição;

XVIII ·decidir sobre requerimentos slljeitos a seu dospacho;

XIX -prorrogar a reunião. de ofício ou a requerimento;

XX ·suspender a relll1iiio. se as circullstâncias o exigirem;

XXI ·organizar a pauta;

XXII' ·assinar a correspondência;

XXIII ·assinar parecer com os demais membros da comissão;

XXIV ·enviar à publicação as atas;

XXV -encaminhar e reiterar pedidos de illformação. lias termos do inciso IX do arl. 91;

XXVI -determinar. de oHcio ou a requerimento. local para realização de audiência

pública em regiões do Municfnio;

XXVII ·receber petição. reclamação. representação ou qUJ3ixade qualquer pessoa contra

ato ou omissão de autoridade ou entidade pública. e adotar o procedimento regimental

adequado.
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Art. 119 - O Presidente poue funcionar como Relotor e tom voto nas deliberações.

§ P - Em caso de empato. repete-se a votação e. persistindo o resultado.

prevalece o voto do Relator.

§ 2° - O autor da proposição não pode ser designado seu Relator. emitir voto

nem presidir a comissão. quando da discussão e votação do maléria. sendo substitufdo

pelo suplente.

CAPiTULO VII

Da Reunião tle Comissão

Art. 120 - As comissões. salvo as de representação. reúnem-se publicamente na

Câmara. em dias fixados. ou quando convocadas extraordinariamente pelos respectivos

Presidentes. de oficio ou a requerimento da maioria dos seus membros efetivos.

Parágrafo Único - As reuniões de comissões são secretariadas por servidores da

Cãlllaro. designados pela suo Secretaria.

Art. 121 - As reuniões de comissão pormanente são:

-Ordinárias. as que se realizam nos tormos do art. 123;

-extraordinárias. as convocadas polo seu Presidente. de oHcio ou a requerimento

de qualquer de seus membros. com antecedência mfnima de vinte e quatro horas. salvo.

ad referendum da comissão. em caso de absoluta urgência.

Parágrafo Único· A reunião de comissão destinada a audiência pública em região

do Município será convocada com antecedência mfnima de dois dias.

A,t. 122 - A convocação de reunião extraordinária de comissão será publicada em diário

oficial. constando do edital seu objeto. dia. hora e local.

§ P -Se a convocação se fizer durante a reunião será comunicada aos membros

ausentes. dispensada a formalidade do artigo.
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§ 20 . No hipóteso da porte finol do inciso 11 do artigo antorior, só poderá ser

inclurda matéria nova observado o interstfcio de seis horas.

Art. 123 . A reunião de comissão terá a duração de duas horas. prorrogável por até a

metade desse prazo.

§ P .A comissão se retine com a presença de mais da metade de seus membros.

Art. 124 O Vereador presente à reunião de Comissão de que seja membro terá

computada a sua presença nas reuniões ordinárias e extraordinárias da Cthnara para

ereito exclusivamente justificativo. não se computando esta paro efeito de quorulTl.

Parágrafo Único. Ao Presidente de Comissão cumpre ellviar à Mesa da Câmara,

no momento da chamada, relação 110minal dos prosentes à reuni50.

CAPíTULO VIII

Da Reunião Conjunta úe Comissões

Art. 125 . Duas ou mais comissões rmlnem·se conjuntamente:

-em cumprimento de disposição regimental;

-por deliberação de seus membros;

111 -a requerimento.

Parágraro Único. A convocação de reunião conjunta será feita por oficio, pelo

seu dirigente, escolhido na forma do arl. 127 e seus parágrafos. dirigido aos membros

das cornissões. ou por edital publicado em diário oficiol. constando. em qualquer

hipótese. o seu objeto. dia. hora e local.
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Art. 126 . Nas reuniões conjuntas. exigir-so-á de cada comissão o quorum de presença

e o de votação estabelecidos para reunião isoloda.

§ 1° O Vereador que fizer parte de 02 (duos) das comissões reunidas terá

presenço contada em dobro e direito de voto cumulativo.

§ 2° . A designação do Rolator atendorá à disposiçâo do art. 132.

Art. 127 . Dirigirá os trabalhos de reunião conjunta de comissões o Presidente mais

idoso. substitufdo pelos outros Presidentes. na ordem decrescente de idade.

§ 1° - Na ausência dos Presidente. caberá a direçao dos trabalhos ao Vice-

Presidente. observada a ordem decrescente de idade. ou. na falta deste. ao mais idoso

dos membros presentes.

§ 2° . Ouanto a Mesa da Câmara participar da reunião.' os trabalhos serão

dirigidos pelo seu Presidente.

Art. 128 . A reunião cOlljlllHa lIe comissões aplicam-se as nonJlas que lIisci"lillDm o

funcionamento de comissão.

CAPíTULO IX

Da Ordem dos Trabalhos

Art. 129 . Os traballlos de comissão obedecem à ordem seguinte;

·primeira parte. EXPEDIENTE:

al leitura e aprovação da ata;

b) leitura da correspondência;

cl distribuição de proposição;

-segunda porte- ORDEM DO DIA:
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"" .

ai discussão e votação do proposições da comissão;

b) discussão e votação do parecer sobro proposição sujeita à apreciação do

Plenário da Camara;

cl discussão e votação de proposição que dispensar a apreciação do Plenário da

Carnara.

§ 10 _ A Ordem do Dia poderá ser alterada a requerimento de qualquer dos

membros da Comissão. aprovado com observancia do disposto do ar!. 92.

§ 2° - É vetJada a apreciação de projeto ou de parecer sobre projeto Que l1ão

conste de pauta previarnerlle distribuída:

Art. 130 - Da reunião lavrar-5e-á ata resumida. que será publicada ern diário olicial após

sua leitura e aprovação.

Parágraro Único Se houver proposição sujeita à deliberação conclusiva de

comissão. a ata conterá os dlJdos essenciais relalivos à sua lromiloção.

Art. 131 . Contado do primeiro dia útil após a distribuição do projeto ao Relator, o prazo

para a comissão emitir parecer. salvo exceções regimentais. é de:

-10 (dez) dias úteis para projeto de lei ou de resolução;

-03 (três) dias úteis para requerimento. substutivo. emenda, mensagem, oUcio.

recurso e matéria semelhante.

Art. 132 A distribuição de proposição ao Relator será feita pelo Presidente até o

primeiro dia útil subsequente ao recebimento da mesma pela comissão.

§ P .0 Presidente pod~rá proceder à distribuição antes da reunião.

§ 20
• Cada proposição terá um só Relator. podendo. à vista da complexidade da

matéria. serem designados Relalores Parciais.
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§ 3° . O Relator, juntamente com os Relatores Parciais. Quando for o caso, torá a

metade do prazo da comissão para emitir parecer, o Qual poderé prorrogar, a seu

requerimento, por dois dias.

§ 4° . Na hipótese de perda de prazo, será designado novo Relator. para emitir

parecer ell1 dois dias.

§ 5° . Sempre que houver prorrogação de prazo do Relator ou a designação de

outro, prorrogar-se-á por dois dias o prazo da comissão, o que será imediatamente

comunicado ao Presidente da Câmara.

Art. 133 . O membro de comissão poderá requerer vista de proposição em discussão.

quando não houver distribuição de avuls.o antes da leitura do relntório.

§ P . A vista será concedida pelo Presidente. por vinte e quatro horas, sendo

comum aos membros da comissão. vedada a sua renovaçõo e a retirada do projeto da

secretaria a comissão.

§ 2" . Distribufdo em avulso o parecer. sua discussão e votação serão adiadas

para a reunião seguinte, que se realizará no mfnimo. após o interstfcio de seis horas.

contadas do término da reullião.

Art: 134 . Lido o parecer ou dispensada a sua leitura. será submetido a discussão.

§ P - Durante a discussão, o membro de comissão poderá propor diligência.

substitutivo. emenda ou subernenda até o encerramento da discussão da proposição.

§ 2° - Para discutir o parecer, o membro de comissão ou o autor da proposição

poderá usar da palavra por dez minutos e o relator por 20 minutos.

§ 3° - Na discussão poderão falar, pelo prazo de cinco minutos. até quatro

Vereadores não membros da Comissão, sendo dois a favor e dois contra, observada a

ordem de inscrição. bem como signatário da proposição de iniciativa ·popular. pelo prazo

de vinte minutos.

§ 4" - A discussão não se prolongará além do prazo de prorrogação da reunião.
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Art. 135 - Encerrada a discussão. passar-so-á à votação. observada a preforência

estabelecida neste Regimento.

§ 10 _ Aprovada alteração do parecer com a qual concorde o Relator. a ele sefá

concedido prazo até a reunião seguinte paro nova redação.

§ 2° - Rejeitado o porecer. o Presidente designará novo Relator. observado o

disposto no § 4° do ort.132.

Art. 136 - Para efeito de contagem. os votos relativos ao parecer são:

-favoráveis. os pela conclusão. os com restrição e os em separado não

divergentes da conclusão;

-contrários. os divergentes da conclusão.

§ 1° - Considerar-se-á voto vencido o parecer rejeitado.

§ 2° - Havendo. na reunião. divergência entfe os membros da comissão. a

impossibilitar a emissão do pmeccr. os votos serão registrados separadamente. com a

devida fundamentação.

Art. 137 - Distribufda a mais de um,) comissão e vencido o prazo de uma delas. a

proposição passa ao exaflle da seguinte.

Parágrafo Único - Cabe ao Presidente da Câmara fiscalizar o cumprimento do

prazo por comissão. findo o qual determinará o encaminhamento da proposição à

comissão seguinte.

Art. 138 Esgotado o prazo das comissões. o Presidente da Câmara incluirá a

proposição na Ordem do Dia. de oficio ou a requerimento.

Art. 139 . auando. vencido o prazo e após notificação do Presidente. membro do

comissão retiver proposição. será o falo comunicado ao Presidente da Câmara. que

determinará a utilização do processo suplementar.
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Art. 140. O parecer sobre proposição objeto de deliberação do Plenário será enviado à

Mesa da Câmara.

Art. 141 Aos membros úas comissões e aos Uderes de Bancadas serão prestadas

informações diários sobre distribuição. prazos 8 outros elernentos relativos à tramitação

das proposições nas cornissões.

CAPiTULO X

Do Parecer

Art. 142. Parecer é o prol1ullciamellto de comissão. de caráter opinativo, sobre matéria

sujeita a seu oxame.

§ 1° . O parecer será escrito elll tormos explfcitos 8 concluirá pela aprovação ou

rejeição da matéria.

§ 2° . Poderá ser oral o parecer sobre requerimento ou emenda a redação final e

no ocorrência do perda de prazo pela comissão.

§ 3° . Inclufdo o projeto na Ordem do Dia. sem parecer. o Presidente da Cé!lmma

designar·lhe·á relator que. no prazo de 5 (cinco) dias úteis. omitirá parecer no Plenário

sobre o projeto e emenda. se houver. cabendo-lhe apresentar emenda e subornenda.

§ 4° . É vodado parecer oral sobre proposta de Emenda à Lei Organica.

Art. 143 . O parecer de comissão versa exclusivamente sobre o mérito das matérias

submetidas a seu exame. nos tormos do sua competôncia. salvo o da Comissão de

Legislação. Justiça e Redação. que pode limitar-s9 à preliminar de inconstitucionalidade.

Art. 144 . O parecer é composto de relotório, fundamentação e conclusão.

§ 1° Cada proposição tem parecer independente, salvo em se tratando de

matérias anexadas. quando só o receberá a proposiçã.o principal. ou reunidas. quando o

parecer abranger estas.
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§ 2" O Presidente da Câmara devolverá à comissão o pmecer omitido em

desacordo com as disposições deste artigo o do § 1" do art. 142.

Art. 145 Se a Comissão concluir pela conveniência de determinada matéria ser

formalizada em proposição. o parecor conte-la-á. para que seja submetida aos trâmites

regimentais.

Art. '46 Os membros da comissão emitem seu porecer sobre a manifestação do

relator por moio de volo.

Art. 147 . A requerimento de Vereador. podo ser dispensndo o parecor de comissão

para proposições apresentadas. exceto:

-proposta de Emenda à Lei Orgênica:

-projeto de lei ou de resolução;

111 -proposição quo envolva dúvida quanto ao sou aspocto legal;

IV -proposição que contenha medida manifestamente forn da rotina administrativa

ou legislativa;

V -proposição que envolva aspecto polftico. a critério da Mesa.

CAPiTULO XI

Da Diligência

Art. 148 . Consideram-se diligências as atribuições de que tratam os incisos V. VI, VII,

VIII. IX. XI e XIX do art. 91. quando destinadas a suusidiar a manirestação de comissão

sobre matéria em tramitação a elo distribuída.

Parágrafo Único. A proposta de diligência, que deve ser feita por membro da

comissão. será por esta deliberada, exigindo-se. no caso do inciso VII do art. 91. a

aprovação da maioria de sells memuros.
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Art. 149 . A requerimento de qualquer de seus membros. a comissão pode deliberar

pela suspensão. por uma unica vez. do prazo para emissão de parecer ou de decisão. a

lim do aguardar a prestação de infolllHlção de que tratam os incisos VII e IX do Dlt. 91.

§ P. Decorridos trinta dias do recebimento. pela autoridade ou servidor

municipal. da convocação Oll de pedido escrito de informação. o Presidente da comissão

incluirá a proposição na Ordem do Dia da reunião seguinte.

§ 2°. Se. 110 prazo do parágrafo anterior. a autoridade ou o servidor não

comparecer ou não prestar as informações requeridas. a comissão pode deliberar:

·Pela reiteração do requerimento. caso em que o novo prazo não poderá exceder

de 05 (cinco) dias;

-pela dispensa da diligência.

§ 3° . Decorrido o prazo a que se refere o inciso I do parágrafo anterior ou

dispensada a diligência. a matéria será imediatamente deliberada.

§ 4° . Em caso de não-atendimento da convocação ou do pedido de informações

no prazo fixado. a comissão formulará representação ao Presidente da Ctlrnara. que

determinará as medidas necessárias à respollsabilização do faltoso.

Art. 150 Poderá haver instrução de proposição. a requerimento do Relator ou da

comissão. exceto se se tratar de parecer oficial de órgão ou servidor da Câmara.

Parágrafo Único. A medida 8 que se fefere o artigo não se considera diligência

nem implica dilatação de prazo para emitir parecer ou decisão.

CAPiTULO XII

Do Assessoramento às Comissões

Art. 151. As comissões contarão com assessoramento especifico e consultoria técnico-

legislativa em suas respectivas àreas de competência.
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TíTULO VI

Do Deuate e da Questão de Ordem

CAPiTULO I

Da arde", dos Deuates

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 152 . Os delJates devem reolizm-se em ordem e solenidade próprias ti Edilidode.

nõo podendo o Vereador folor som quo o Prosidente lho tonha concedido o palavra.

§ 10 . O Vereador deve sempre dirigr o seu discurso ao Presidonte ou à Câmara

em geral. de frente para a Mesa.

§ 2° . O Vereador fala de pé. da tribuna ou do Plenário. porém li requerimento.

poderá obter permissão para. sentado. lIsor da palavra.

Art. 153 . Todos os trabalhos em Plenário devem ser datilograféJdos. para que constem,

expressa e fielmente. dos anais.

§ 10 . As notas tlatilograradas são distrilJUfdas aos oradores para a respectiva

revisão no prazo do senlonla e duas horas.

§ 2C1 Antes da revisão. só podem ser fornecidas cortidõos ou cópias de

discursos e apartes com autorização expressa dos oradores.

§ 3° O Presidente da Câmara detelllillorá a cessaçõo do apanhamento da

datilografia das palavras proferidas em desatendimento às disposições regimentais.

Art. 154 Havendo descumprirnento deste Regimento no curso dos debates. o

Presidente adotará as seguintes providências:

-advertência;

63



-ensura verbal;

111 -cassação da palavra;

IV -suspensão da reunião.

Art. 155 . O Presidente da Câmara, entendendo tor havido prática de ato illcompatfvel

com o decoro parlamontar, adotará as providências indicadas no Capitulo 111 do Tftulo 111.

SEÇÃO 11

Do Uso' da Palavra

Art. 156 . O Vereador tem direito à palavra:

-para apresentar proposição;

-para falar sobre assunto urgente ou relevante do dia;

111 -para discutir proposiçãu;

IV -para pedir vista de proposição;

V -para encaminhar votação;

VI -pela ordem;

VII -em explicação pessoal;

VIII -para solicitar aparte;

IX -para falar sobro assunto de interesse público, /la Expediente, como orador

inscrito;

X -para declarar voto;
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XI ·para solicitar retificação de ata.

§ 1° . O uso da palavra não podorá exceder de:

·5Icinco) minutos. prorrogáveis por mais 2Idois). no caso do inciso IX;

·10Idez) minutos. nos casos dos incisos II e 111;

111 ·5Icinco) minutos. nos cosas dos incisos I. IV, V e VI;

IV ·3Itrês) minutos. lias casos dos incisos X e XI.

§ 2° . O Presidente cassará a palavra se ela n50 for usada estritamonte IJma o

fim solicitado.

Art. 157 . A palavra é dada ao Vereador que primeiro a tiver solicitado, cabendo ao

Presidente regular a precedência em caso de pedidos simultâneos.

§ 1° . Quando mais de um Vereador estiver inscrito para discussão. o Presidente

da Câmara concederá a palavra na seguinte ordem:

·ao autor da proposição;

·ao relator;

111 -ao autor de voto vencido ou em separado;

IV -ao aulor de emenda;

V ·a um Vereador de cada Bancada alternadamente, observada a ordem numérica

da respectiva composição.

§ 2° - No encaminhamento de votação. quando houver pedido simultillleo da

palavra. atender-se·á o critério previsto no artigo.
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Art. 159 - O Vereador Que solicitar a palavra na discussão de proposição não pode:

-desviar-58 da matéria em debate;

-usar da linguagem imprópria;

til -ultrapassar o prazo que lhe foi concedido;

IV -deixar de atender às advertências do Presidento.

Art .. 159· O Vereador falará apenas ullla V8Z:

-na discussão de preposição, ressalvadas as de que tratam 05 numeras 1 e 3 da

alfnea b do inciso 11do art. 24, quando. poderá falar duas vozos;

-no encaminhamento de votaçõo.

Art. 160 - O Vereador t8m o direito de plOsseguir, pelo tempo que lhe restar, em seu

pronunciamento interrompido, salvo na hipótese de cassaçõo da palavra ou de

encerramento da parte da reunião.

Art. 161 . Os apartes, as queslÕes da ordem e os incidentes suscitados, ou consentidos

pelo orador são computados /lO prazo de que dispuser, para seu pronunciamento.,

SEÇÃO 111

Dos Apartes

Art. 162 - Aparte é a interrupção breve o oportuna ao orador para indagação ou

esclarecimento relativo à matéria em debate.

§ p - O Vereador, ao apartear, solicita permissão do orador, e, ao fazê-lo,

permanece de pé.

§ 2° - Não é permitido aparte:

-quando o Presidente estiver usando da palavra;

66



-quando o orador não o permitir tácita ou expressamente;

111 -no encaminhamento úe votação:

IV -quando o orador estiver suscitando questão de ordern. falando em explicação

pessoal ou declaração de voto;

V -Quondo se estiver procedento aos atos de que tratarn as olrneas a o b do inciso I

do art. 24.

SEÇÃO IV

Da Explicação Pessoal

Art. 163 . o Vereador pode usar tia palavra em explicação pessoal pelo prazo de cinco

minutos. observado o disposto no art. 158 e também o seguinte:

-somon(o uma vez;

·para esclarecer sentido obscuro da matéria em discussão. de sua autoria;

UI -para aclarar o sentido e a extensão de suas palavras, que julgar terem sido mal

compreendidas. ou por qualquer de seus pares.

CAPiTULO 11

Da Ouestão úe Orúem

Art. 164 A dúvida sobre a interpretação deste Regimento. na sua prática. ou

relacionada com a Lei Orgâlli~a. considera-se questão de ordem que pode ser suscitada

em qualquer fase da reunião.

Art. 165 . A questão de ordem é formulada, no prazo de cinco minutos. cqlll clareza e

com a indicação do dispositivo que se pretenda elucidar.
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§ 1° . Se o Vereador não indicar inicialmente o disnositivo. o Presidente retirar-

Ihe·á a palavra e determinará sejarú excluldas da ata as alegações feitas.

§ 2° Não se pode interromper orador na tribuna para levanlm quostão de

ordem. salvo consentimento ueste.

§ 3° . Durante a Ordem do Dia. só pode ser formulada questão de ordem atinente

à matéria que nela fiyure.

§ 4° . Sobre a rnesrna questão de ordem o Vereador só pode falar urna vez.

Art. 166 . A Questão de ordem suscitada durante a reuni50 é resolvida pelo Presidente

da Câmara.

§ 1° . A decisão sobre questão de ordem considera-se como simples precedente

e só adquire forçiJ oluiyatória qUiJlldo incorporada ao neyil1lel1to.

§ 2° . Quando a questão de ordem estiver relacionada com a lei Orgtlnica. pode

o Vereador recorrer da tlccisfiu du Prcsitlcntc limo o PlmH~do. ouvida fl Cumissflo de

Legislação. Justiça e Redflçiio.

§ 3° . O recurso de que Hata o parágrafo anterior sOlllerlle será recebitlo se

entregue à Mesa. por escrito. no prazo de 02 (doisl dias. a cOlltm da decisão.

§ 4° . O recurso será remetido à Comissão do Legislação. Justiça e Redação. que

emitirá parecer. no prazo de dez dias. a contar do recebimonto.

§ 5° . Enviado à Mesa e publicado. o parecer será incluído em Ordem do Dia para

discussão e votação.

Art. 167 . O membro de comissão pode formular quostão de ordem ao seu Presidente.

admitido o recurso ao Presidente da Câmara e obscrvOtJas as exigência dos <Jrtigos

anteriofes. fiO que fOfem aplicáveis.
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TITULO VII

Do Processo Legislativo

CAPíTULO 1

Da Proposição

SEÇÃO 1

Disposições Gerais

Art. 168 . Proposição é tocJa matéria sujeita à apreciação da Cârnara.

Art. 169 . São proposições tio processo legislativo:

-proposta de Emendo iJ Lei Orgânica;

-plOjelO de lei:

-projeto de resolução;

IV. -velo a proposição de lei;

V -projeto de decreto legislativo:

§ l° Incluem-so no processo leyislativo. por extensão do conceito de

proposição:

-o requerimento;

-{) indicação:

UI -8 representação:

IV -a emenda;

v -o recurso;
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VI -o parecer;

VII -o mensagem e matéria assemelhada;

VIII -o substitutivo;

IX -a moção.

§ 2° . Considera-se dispositivo, para efeito deste Regimento, o artigo. parágrafo.

o inciso, a aHneae o número. ressalvado o disposto 110 do art da Lei

Orgânica.

Art. 170 - O Presidente da Câmara só recebe proposição redigida com clareza e

Observância da técnica legislativa o do ostilo parlamentar. em conformidade com a Lei

Orgânica e este Regimento.

§ 1° . Aplica-se o disposto IlOSparágrafos do art. 166 a recurso da decisão de

não. recebimento de proposiçiio por inconstitucionalidado.

§ 2° . A proposição destinada a autorizar ou ratificar convênio. contrato. acordo

ou t7rmo aditivo. bem como aprovar Estatuto ue Inslé'lncia Popular. deverá ser instruída

com Otexto integral do documento.

§ 3° . A proposição em que houver relerência a lei, ou que tiver sido precedida

de estudos. pareceres. decisões Oll despachos, será t1colllpanhada do respectivo texto.

§ 4° . A proposição de iniciativa popular será encaminhada, em 5 (cinco) dias.

quando necessário, à COlllissão de Legislação. Justiça o redação para adequá-Ia

exigência deste artigo, sendo que desta redação dar-se-á ciôncia ao "roponente.

§ 5° - Salvo as exceçõ!,!s previstas neste Regimento. as proposições, para serem

apresentadas. necessitam apenas da assinatura de seu autor ou autores. dispensado o

apoiamento.
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§ 6" . A proposiçAn 'IUI"! ohjnliviU n dndmm.;no dn IIlilidndn IH'rhlkn ~01llr!1l11"!~Nfl

rccrlritlil pelu Prnsidnllto!ln C[rrrrmn sn i1f:f,rrr""llhmln:

·ele <Jleslmln cio Pll"!leiln dndmílll/lo que n r.ntit..léldf! IlIIu:iulln

o. uno InITr fil1S lllClílliv()s o 'Irlf! os 11If!lIlh'"fJ!'i !In SWl rlirnlOlin <;fil' pn!>SlIns i",;III1:1'; n 111'"

S;l" 'nITnlllnl,lIloS:

plOVil dn persurrillidildf' jufÍdil:il.

Ali. 171 . Havellúo a fI!Jlnsn,'lnçiio fie prollosif;iin '11m !Jllilldf! idf!lllid;uln com nul'il 0111

IlílIllililÇõio l1il Cfilllíllil. iI 11/1111nila/lloplIsif;:io ílprnSP.lllmln, quo flrnvnlf!Cf!/:1. snu'ln

ilIIC)(mlilS ;\5 1l0Slmilllcs. 11m dnlnrrnill:u;fiu do P,m;idnllln da C"'lIma, til"! olíl:in ou il

IfHlllfHlI/H!llln.

Art. 172 . Havelltlo co,mxno UII r:o/ltinõncitl. " P,csitlrllln d:1 C,'"/:U:1. dc nfír:ifl 011 a

requerimento. podp. dntCrlllin;"\1 í1 Im,ni"" dc plof)osiçl1ns flllfnsclllmlns nlll SClln':1d". a

fim de qur snjíllll :1f1,ndndils SillUII!;lIl1P.lltO.

§ 1". nepul:1/1l 5n f:1II/nxas .!lm" fH/ ",;ris I'IUIHlSiçlins. 'I1/ílIUrO IIm~ ri 1I ':IIIIIIUII I'

olrjntfl.

§ 2" . Dá·se il cCHllillôlldn nlll'n dUils 011 II",is rlfoposiçüns Snlllllll1 /(110 o ()!rjnlo

tio uma, por ser mais <11111'10,(111/:111[101o ri ••!> Ulllras.

Arl. 173 . Dil pluposiçf1o slIjl1iln í1 ilp'P.f:inçfio por funis 1111\/111fllllfio dn Clilnnr;l ~m:io

(!)(I'nidils r.;ü"ias fI"ln flllhlicm.,:;itl 11 '/)fIllOr.;;'" rln IUfI!:(!SSIJ !;\lpllllllmllm, ri ""IC' Sf'

nlloxnl1t!o. por cupin, PS dnspõ\(:lrlls plrrfl""!ridus. IHlrr'!I;P.lf's I! dOl:lHlll""!lllr)S dur:i!l:I!/VIIS. illÔ

fi",,1 t1i1 tl:1l11iI<1I;fio.

"r" 174 . NR" f. Ilf'rrllilidll no VI!/l1íldIU:

-npfl1SellWr """,osiçn" 1111illtl1lp.Ssn p:lIlh:ulm sr.•• OH rlf' Sp.u :rSCl1Iull1llln,

descendento Ol/ parel1te. por (;Ol1sflllyOinitl ••dc ou fllillidmlu. aln o tl1lcl1iro Hlilll. IInlll

suhre elil nlllilil voto;

-ell1itir voto P.1Il cOlllissno. IJllôllldn <In nlllp.dnçiio !In f1rojlosiçiin fi •.• "\lil 'Hlludil.

podendo Clltlnlnnto fJ",Iicipnr IIn disctl~sfi" r. vut;rçilo 11/11PIp.niÍrio.
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§ 1°. Qualquer Vereador pode lemurar à Mesa. verbalmente ou por escrito. o

impedimento do Vereador Que não se manirestar.

§ 2° Reconhecido o impedimento. serão considerados nulos todos os atos

praticados pelo impedido. em relação à proposição.

Art. 175 . A proposição encaminhada depois do Expediente será recebida na reunião

seguinte. exceto quando se tratar de convocação de reuniiio extraordinária ou de

prorrogação de reunião.

Art. 176 Os projetos tramitam em dois turnos. salvo os casos previstos neste

Regimento.

Art. 177 . Cada turno é consLitufdo de discussão e votação.

Art. 178 . Excetuados os casos previstos neste Regimento. a proposição s6 passará de

um turno a outro após a audiência da comissão ou das comissões a que tiver sido

distriuulda.

Art. 179 A proposição qHe não for apreciada até o término da Legislatura será

arquivada. salvo a prestação de contas do Prefeito. veto a proposição de lei e projeto de

loi com pedido de urgência.

§ p - A proposição arquivada finda a Legislatura ou no sou curso pode sor

desarquivada. a requerimento do qualquer Vereador. cabendo ao Presidonte deferI-Ia de

pronto.

§ 2° - Será tido corno autor da proposição o Vereador que tenha requerido seu

desarquivamento. salvo se o autor da proposição dosarquivada estiver no exerdcio do

mandato.

§ 3° - A proposição desarquivada fica sujeita a nova tramitação. desde a fase

inicial. não prevalecendo pareceres. votos. emendas e substitutivos.
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ArL 180 . A matéria cOllslmlle de projeto rejeitado somente poderá constituir oujeto de

novo projeto na mesma Sessão Legislativa mediante proposta da nwiaria lias membros

da Câmara ou de pelo monos cirlco por ce/lto do eleitorado. ressalvadas as proposições

de iniciativa do Prefeito.

Parágrafo Único Considera-se rejeitado o projeto cujo velo foi fIlDlllido elll

Plenário.

SEÇAO 11

Da Distribuição tle Proposição

Art. 181 - A distribuição lIe proposição às (;olllissües é feita pelo Presidente da Câmara,

Que a formalizar elll despacho.

Art. 182 - Sem prejuízo do exame "reliminar da Comissão de Leyislilção, JustiÇil e

Redação, nenhuma proposição será distribuída a mais de três (;omissões. salvo o

disposto no do ar t.( Ida Loi O'yiinica e /10 mt. 1011deste Regimento.

Art. 183 - Distribufda a proposição a filais de urna comissão, cada qual dará parecer

isoladamente, exceto no caso de reunião conjunta.

Parágrafo Único Se a proposição depender lIe parecer das Comissões de

Legislação, Justiça e Red3ção e de Fin3nças. Orçamento 8 Tornada de Contas. serão

estas ouvidas em primeiro e em último lugares. respectivamente.

Art. 184 Quando a Comissão de Legislação. Justiça e Redação concluir pela

inconstitucionalidade de proposição. será esta enviada à lIlesa da Câmara. para inclusão

do parecer em Ordem do Dia.

Parágrafo Único. Se o Plenário rejeitar o parecer. será a proposição encaminhada

às outras comissões a Que tiver sido distribuída.

Art. 185 . A audiência de Qualquer comissão sobre determinada matéria poderá ser

requerida por Vereador ou comissão.
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Parágrafo Único. Na mesma fase de tramitação, não se admitirá renovação de

audiência do comissão.

SEÇÃO 111

Do Projeto

SUBSEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 186 Os plOjetos de lei e de resolução. quo devem ser redigidos em artigos

concisos. e assinados por seu autor ou autores. são numerados pela Secretaria da

Câmara.

Parágrafo Único Nenhum projeto poderá conter duas ou mais proposições

independentes ou antagônicas.

Art. 187 . Ressalvada a iniciativa privativa prevista na lei Orgânica, a apresentação de

projeto cabe:

-a Vereador;

-a comissão ou à Mesa da Câmara;

lU -ao Prefeito;

IV -aos cidadãos.

Art. 188 . Salvo nas hipóteses previstas 110 art. ( Ida Lei Orgânica, a iniciativa

popular em matéria de interesse especffico do Município. da cidade ou de bairros pode

ser exercida pela apresentação à Câmara de projeto de lei subscrito por, no mrnimo 5%

(cinco por cento) do eleitorado do Municfpio. em lista organizada por entidade

associativa legalmente consliwrda. que se responsabilizará pela idoneidade das

assinaturas.
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§ 10 . Nas comissões ou BIll Plenário, poderá usar da palavra para discutir o

projeto de quo trata o artigo, pelo prazo de vinte minutos, o primeiro signatório, ou

quem este tiver indicado.

§ 20 . O disposto neste artigo e no § 1° se aplica à iniciativa popular do emenda

a projeto de lei em tramitação no Câmara. respeitadas os vedações do art. 195.

Art. 189 - Recebido, o Projeto será numerado. publicado e distribuldo às Comissões

competentes. no prazo de 5 (cinco) dias uteis. para. nos termos dos arts. 100 e 101.

ser objeto de parecer ou de deliberação.

§ P . Confeccionar-so-ão avulsos do projoto e dos toxtos que o acompanham.

nos termos do § 3° do art. 170. bem comq de emendas e pareceres.

§ 2° . É dispensado a inclusão. nos avulsos de mensagem e matéria assemelhada

não sujeita a deliberação da Câmara. dos documentos que a instruam ou que devam ser

devolvidos ao Poder Executivo.

§ 3° . Caberá ao Presidente da Câmara. em despacho, autorizar fi conrecção de

avulsos do Qualquer outra mat6ria constante do processo.

Art.190 . Será dada ampla divulgação aos projetos de Lei Orgl\nica. Estatuto e Código

previstos na Lei Orgârlica. facl.lltado a qualquer cidadão. 110 prazo de quinze dias da data

de sua publicação. apresentar sugestão sobre qualquer deles ao presidente da Cnmara.

que a encaminhará à comissão respectiva. para apreciação.

Art.191 . Enviado à Mesa. o parecer será publicado incluindo-so o projoto na Ordem do

Dia em primeiro turno.

§ 1° . No decotler da discussão em primeiro turno. poderão ser apresentadas

emendas e substitutivos.

§ 20 . Encerrada a discussão. são submetidos à votação em primeiro turno o

projeto e os respectivos pareceres.

§ 3° . Rejeitado em primeiro turno. o projeto é arquivado.
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§ 4° . A inclusão do projeto em primeiro turno ou votação única deverá ser

precedida do anúncio na Ordem do Dia com prazo rnrnilllo de 40 (quarenta e oito) horas

de antecedência.

Art. 192 Aprovado em primeiro turno. o projeto será dcspoclmdo li comissão

competente. juntamente com as emendas e substitutivos apresentDdos em primeiro

turno. se houver. a fim de receber porecer para o segUIIdo turno.

§ P . Encaminhado à Mesa. será o parccer sobro as clllemJas e substitutivos

publicado ou distribufdo em avulso. o o projeto inclufdo na Ordem do Dia em scgundo

turno.

§ 2° . Durante a discussão em scgundo turno. admitir-se-á a apresentação de

emendas:

-contendo rnatéda nova. desde que seja pertinente ao projeto e aprovada pela

unanimidade das Lideranças. D lIlml será votada em segundo turno indepcndentemonte

de parecer de comissão;

·de redação. a ser votada na fase seguinte.

§ 3° . Finda a discussão. o projeto e as omenuas são votados. observado o

disposto nos § 10 e 2° do art. 269.

Art. 193 • Conclurda a votação em segundo turno, o projeto e as emendas aprovadas

são remetidos à Comissão de Assuntos Diversos e Redação. para pmecer de redação

final.

Parágrafo Único. Remetido à Mesa. o parecer de redação final será distribufdo

em avulsos o inclurdos. juntall1ente com o projeto. na Ordem do Dia.

Art. 194 . Nenhum projeto pode ser inclurdo na Ordem do Dia para lurno único ou para

primeiro turno de discussão e votação sem que, corn allteced~nci8 m(nirna de 46

(quarenta e oito/horas úteis, tenham sido distriburdos aos Vereadores os avulsos

confeccionados na formado § lOdo art.189.
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Parágrafo Único. Para o segundo turno de discussão e votação, são distribufdos,

no prazo mencionado o artigo, avulsos das emendas opresentadus em primeiro turno e

respectivos pareceres.

Art. 195 . Não será admitido oumento da despesa prevista:

·nos projetos de iniciativa do Prefeito, ressalvados a comprovação da existência

de receita e o disposto no art. • § , da Lei Organica:

'nos projetos sobre OIgonização dos serviços administrativos da Câmara.

Art. 196 . Considerar·se·á rejeitado o projeto que receber, quanto ao mórito. parecer

contrário de todas as comissões a que tiv~r sido distribufdo.

SUBSEÇÃO 11

Das Peculiaridades do Projeto de Resolução

Art. 197 . Os projetos do resolução são destinados fi regular matérias da competência

privativa da Câmara e as de caráter poUtico, procossual, legislativo ou administrativo.

Art. 198 . As resoluções são promulgadas pelo Presidente da Câmara e assinadas co/h

O Secretário Geral, 110 prazo de 05 (cincol dias, a partir da aprovação da redação final

. do projeto.

Art. 199 O Presidente da Câmara, no prazo previsto no artigo anterior, poderá

impugnar motivadamente a resolução ou parte doia. hipótese em que a matéria será

devolvida a reexame do Plenário.

Art. 200 A matéria não promulgada será indufda em Ordem do Dia, no prazo de

quarenta e oito horas. devendo o Plenário deliberar em 10 (dez) dios.

§ 10 Esgotado o prazo estabelecitlo no a,tig.o. sem deliberação. a matéria

permanecerá na pauta. observado o disposto no art. 240.
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§ 2° . Se a impugnação não for mantida. a motária. será promulgada 110 prazo de

quarenta e oito 110ros.

Art. 201 A resolução aprovada e promulgada nos termos deste Regimento tem

eficácia de lei ordinária.

Parágrafo Único Aplica-se ao Decreto Legislativo os mesmos procedimentos

adotados nesta subseção.

SEÇÃO IV

Das Proposições Sujeitas a Procedilllentos Especiais

SUBSEÇÃO 1

Da Proposta de ElIlenda à lei Orgânica

Art. 202 . A Lei Orgânica pode ser emendada mediante propostn:

·de. no mlnimo. 1/3 (um terçol dos memuros da Câmma;

-do Prefeito;

§ 1° . As regras de iniciativa privativa pertinentes à legislação ordinária não se

aplicam à competência pma a apresentação da proposta de que trata o artigo.

§ 2° .A Lei Orgânica não podo ser emendada na vigência de eslado de sftio ou

estado de defesa. nem quando o Municlpio estiver sou intervenção do Estado.

§ 3" . A proposta será discutida e votada em dois tumos o considerada aprovada

se obtiver. em ambos. 2/3 (dois terços) dos valos dos membros da Câmma.

Art. 203 . Recebida. a proposta de Emenda à Lei Orgllnica será numerada e puulicada

em diário oficial. porrnanecel1lJo sobro a mesa. durante o prazo de 05 (cinco) dias. para

receber emenda.



Parágrafo Único A emenda proposta será também subscrita por 1/3 (um

terçol dos membros da Câmara.

Art. 204 Findo o prazo de apresentação de emenda. será a proposta enviada fi

comissão especial. para receber parecer. /lO prazo de 10 (dez) dias úteis.

Pnrágrnro Único. Publicado o pOIocor. incluir·so-á a proposta no Ordem do Dia

pora discussão e votação em primeiro tutllO.

Art. 205 . Se. conclufda a votação em primeiro tumo. a proposta tiver sido alterada em

virtude de emenda. será enviada à comissão especial para a redação do vencido. no

prazo de 02 (dois) dias.

Parágrafo Único. RediyitJo o vencido ou /lão tendo havido flprovação de emenda.

a proposta será remetida fi Mesa para distribuição 0111 avulso da matéria aprovada no

primeiro turno.

Art. 206 No primeiro dia útil após decorrido intervalo mfnimo de 10 (doz) dias. a

proposta permanecerá sobre a mesa. pelo prazo do 05 (cinco) dias úteis. para receber

ememJa em segundo turno.

§ 10 •Não será admitida emenda prejudicada ou rejeitada.

§ 2° .. A emenda contendo matéria nova só será admitidn por acordo unânirne de

lideranças .e desde que pertinente à proposição.

Art. 207 - Tendo sido apresentada emenua. será a proposta enviada à comissão

especial. para receber parecer no prazo de 03 (três) dias úteis.

Parágrafo Único - Distribuldo em avulso o p{uecer. a proposta será inclulda na

Ordem do Dia para discussão e votação em segundo turno.

Art. 208 - Na discussão de proposta popular de Emenda poderá usar a palavra. na

Comissão e /10 Plenário. pelo prazo de 20 (vinte) minutos prorrogável por mais 10 (dez).

o primeiro signatário. ou quem este tiver indicado.
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Art. 209 - Aprovada em redação final. a Emenda será promulgada pela Mesa da

CamBIa. no prazo de 05 (cinco) dins. enviada à publicação. e anexada. com o respectivo

número de ordom. ao texto ua lei Orgânica uo Municfpiu.

Art. 210 - O referendo à Emenda será realizado. so requerido antes da data da

promulgação. por 2/3 (dois terços) dos memuros da Câmara.

Art. 211 - A matéria constante do proposta do Emenda rejeitada ou havida por

prejudicada não pode ser reapresentada na mesma Sessão Legislativa. n8m em per(odo

de convocação extraordinária da Câmara.

SUBSEÇÃO 11

Dos Projetos de lei do Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentárias,

do Orçalllento Anual e de Crédito Adicional

Art. 212 • O projeto de que trata esta subseção será imediatamente distribu(do em

avulso aos Vereadores e ás comissões a que estiver afoto e encami'lhauo fi Comissão

de Finanças. Orçamento e Tomada de Contas para. no prazo de 12 (doze) dias úteis.

receber parecer.

§ 10_ Nos primeiros 05 (cinco) dias úteis do prazo previsto no afligo. poderão ser

. apresentadas emendas ao projeto.

§ 20
- As emendas ao projeto da Lei de Diretrizes Orçomenlárias não podem ser

aprovadas Quando incompat(veis com o Plano Plurianual.

§ 3 o - As emendas ao projeto de lei do orçarnonto allual ou a projeto que a

modifique somente podem ser aprovadas caso:

- sejam compatfveis com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes

Orçamentárias;

-indiquem os recursos necessários. admitidos apenas os provenientes de

anulação de despesa. excluldas as que incidam sobre:
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a) dotações para pessoal e seus oncargos;

b) serviço da dívida;

111 -sejam relacionadas:

e) com o correçõo de erros ou omissõos;

IJ)COIIIos dispositivos do toxto do projeto do loi.

§ 4° Vencido o prazo do § 1°, o Presidente da Comissão de Finanças.

Orçamento e Tomada de tontas proferirá .. em 02 (dois) lIias. despacho de recebimento

das emendas. que serão numeradas e publicadas. e dará publicidade. em separado. às

Que. por inconstitucionais. ilegais ou anti·regimentais. deixar de receber.

§ 5° . 00 despacho de Ilão recebimento lIe emendas cal.JOrárecurso, no prazo de

vinte e quatro horas. à Comissão de Justiça. que terá 02 (dois) dias para decidir.

·Esgotados os prazos dos parágrafos anteriores. o projeto seró encaminhado ao

Relator. para parecer. que será proferillo em setenta e duas horas.

Art. 213 . O Prefeito poderá enviar mensagem à Câmara. paro propor modificação no

.projeto. enquanto não iniciada lia' Comissão de Finanças. Orçamento o Tomado de

Contas. a votação do parecer relativamente a parte cuja alteração for proposta.

Parágrafo Único. A mensagem será distribulda ell1 avulsos aos Vereadores e

despachada à Comissão. cujo prazo para o parecor será:

'0 Que lhe restar, se igualou superior a 05 (cinco) dias úteis:

·de 05 (cinco) dias úteis. nos demais casos.

Art. 214 , Enviado à Mesa. o parecer será publicado, incluindo-se o projeto na Ordem do

Dia, para discussão e votação em turno único.
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§ p .o projetos de Lei do Plano Plurianual e do Orçamento devem ter illiciada a

sua discussão até a 1~(lJrimeiral reunião ordinária de novembro, e o da lei de Diretrizes

Orçamentárias, até a l'(nrimeira) reunião ordinária de junho, quando serão inclu/dos em

pauta. com ou sem parocer. fixalltlo- S8 a conclusão do seu exafllo até 10 (dez) dias

antes do prazo previsto pora a rernossa da preposição do loi au Poder Exocutivo. salvo

motivo imperioso. a julgamento da Câmara.

§ 2a • O projeto tem preferência sobre todos os L1olllais, na discussão e votação,

ressalvadas as matérias de que tratam o § 10 Lia art. 219 e o ort. 240.

§ 3a , EstanLlo o projeto na Oruom do Dia, a parto do do Expodiente é apenas do

trinta minutos improrrogáveis.

Art. 215 . Conclurda. ti votação, ° projelo será remetido As Comissões de Finanças.

Orçamento e Tomada de Contas e L1eAssuntos Diversos e redação para, em conjunto,

apresentarem parecer final. /la prazo de 05 (cinco) dias.

Art. 216 . Aprovaua a reuação final, a matéria será enviada à sanção sob a forma de

proposição de lei. observado o pralD consignado IH) leyislal,:ão espedfica.

Art. 217 . A tramitação do projeto observará o disposto nesta subseção.

Art. 218 Aplicam-se aos projetos de que trata esta subseção, 110 que ufio

contrariarem, as demais normas pertinentes ao processo legislativo.

SUBSEÇÃO 111

Do Projeto de Iniciativa do Prefeito com Solicitação de Urgência.

Art. 219 . O Prefeito pode solicitar urgêl1cia para a apreciação de projeto de sua

iniciativa, salvo o de lei orgânica. estatutária ou equivalonte a código, ou o que dependa

de quorum especial para aprovação.

§ 1a . 50 a Câmara não se manifestar em até 45 (quarenta e cinco) dias sobre o

projeto. será ele incluído na Ordem do Dia. para discussão e votação em turno único,

sobrestalldo-se a deliberação quanto aos demais assuntos.
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§ 2° . O prazo conta-se a partir do recebimento. pela Ctll1lara. da solicitação. que

poderá ser feita após a remessa do projoto e om qualquer f{lso de seu Dllllamonto.

§ 3° . O Prazo não corre em porfodo de rocesso da Câmara.

Art. 220 Sempro Que o projeto for distribllrdo a mais do urna comissão. estas se

reunirão conjuntamente. para. no prazo de 09 (novo) dias úteis. emitirem parecer.

Are 221 . Esgotado o prazo sem pronunciamento das comissões, o Presidente da

Cámara incluirá o projeto na Ordem do Dia e dosignar-Iho-à Relator. que. no prazo de ató

05 (cincol diéls üteis, ollli{ifá pmocor sobro o PWjAto e omenda. so houvor. cabondo-Ihe

apresentar emenda e subolTlenda.

SUBSEÇÃO IV
Dos Projetos de Cidadania HonoriÍria, Honra ao Mérito e Mérito

Desportivo

Art. 222 . O projeto cOllcederl(jo titulo de CiuCldaniaHonorária ou diploll1as de '-10m a ao

Mérito e de Mérito Desportivo será apreciado por comissão especial. cOl1stiturda na

forma deste Regirnento.

§ 10 . A comissão tem o pl azo do 09 (nove) dias üteis para apresentar seu

parecer. dela não podendo fazor parte o autor do projeto.

§ 20
• É vedado ao Vereador a apresentação. por al1o. de mais de um projeto de

cada uma das espécies de que trata esta subseção.

Art. 223 Salvo requerimento. o parecor ao projeto não terá seus avulsos

confeccionados. cabendo ao Relator divulgar. elll Plenário. apenas a conclusão do

parecer.

Art. 224 . A entrego do titulo ou diploma é reita em r~ullião solene da Câmara. a qual

pode ser dispensada a pedido do outorgado_
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§ 10. Para recobê-lo. o outorgDdo l1liJrcará o diD da solcnidiJdo. de cornUIl Dcordo

com o autor do projeto e o Presidente da Câmara. que expedirá os convites.

§ 20 • Não ocorrendo ti hipótese do parágrafo anterior. o outurgado receuerá o

titulo ou diploma em dia e hora marcados pelo Presidente da Cârnara. dentro da

programação anual de COlllclIlolaçfio do aniversário do Município.

SUBSEÇÃO V

Da Reforllla do Regimento Interno

ArL 225 . O negimento Interno pode ser reformado por meio de projeto de resolução de

iniciativa:

-da Mesa da ClilllOla:

-de 1/3 (um terço) dos membros da Cârnma.

§ 10. Publicado c distribuído em avulsos. o projeto fica soblo a fIlesa durmHe 05

(cinco) dias úteis para lecelJer emendas. filldo o qual será emitido o parecer 110prazo de

10 (dez) dias úteis.

§ 20
• O projeto sujeita-se a turno único de discussilo e votação.

Art. 226 . A Mesa. ao fim da Legislatura. determinará a cilnsolidação das modificações

que 1 tenham sido feitas no Regimento, para distribuição.

SEÇAÕ V

Das Matérias de Natureza Periódica

SUBSEÇÃO I

Dos Projetos de Fixação da Remuneração do. Vereador, do Prefeito, do

Vice-Prefeito
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Art. 227 Sem prejurzo da inciativa de Vereador. comissão. a Mesa da Ct1mara

elaborará. na última Sessão Legislativa Ordinária. projeto de resolução destinado a fixar

a remuneração do Vereador. a vigorar na Legislatura sulJsequonte.

Parágrafo Único. Não apresentando projoto durante os sote primeiros perfodos

da ultima Sessão Legislativa. o Presidonte da Clirnara incluirá na Ordem do Dia. na

primeira reunião ordinária e do oitavo porrada. corno projeto. a resolução em vigor.

Art. 228 A remuneração do Profeito. do Vico-Prefeito. será fixada. para cada

legislatura em Decreto da Câmara.

§ 1° . O projeto de Decreto poderá sor elaborado pela Mesa para ter tramitação fi

partir do inrcio do oitavoyer(odo da última Sessõo legislativa Ordinária.

§ 2° . Aplicar-se -á o disposto na parte final do porágralo único do artigo anterior

no caso de não apresentação de projeto até a última reullii10 ordil1ária do sétimo "errado

da Sessão Legislativa.

Art. 229 . Os projetos do q110 trnta esta sulJseçilo trarnitmá em turno único.

Art. 230 . Publicados. os projetos licarão sobre a Illesa pelo prazo de três dias. para

recebimento de emendas. sobre as quais a Mesa emitirá parecer no pra7..Ode 05 (cinco)

dias,

SUBSEÇÃO 11

Da Prestação e da Tomada de Contas

Art. 231 . Recebido o processo de prostação do contas do Prefeito. o Presidente fará

publicar a mensagem e em cinco dias a distribuirá. COlO os documentos quo a

instru(rern. em avulsos.

Parágrafo Único .Distriburdo o avulso, o processo ficará soure a mesa. por 10 (

dez) dias, para requerimento de informações ao Poder Executivo.

Art. 232 . Receuido o parecer prévio do Tribunal tlo COl1tasdo Estado soure as contas

do Prefeito. o Presidente determinará a sua tlistrilJuição em avulsos. encamillhantlo o
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processo à Comissão de Finanças, Orçamento o Tornadas de Contas para, em 20 (vinte)

dias úteis, emitir parecer, que concluirá por projeto de resolução.

§ 10 . Se a conclusão for pela rejeição parcial do parecer do Tribunal de Contas,

a comissão elaborará dois projetos de resolução. de que constem expressamente as

partes aprovadas e rejeitadas.

§ 2° . Na hipótese do parágralo anterior, os projetos serão apensados para fim de

tramitação.

Art. 233 . Publicado o projeto, abrir-se-il, na cOlllissno. o prazo de 10 (dez) dias paft)

apresentação do emenda.

§ 10 . Emitido O parecer sobre as emendas. se houver. o projeto será enviado à

Mesa e inclurdo na Ordem do Dia para discussão e votação em turno único.

§ 21;1 • O projeto qlle concluir pela aprovação do parecer prévio do Tribunal de

Contas é aprovado nos termos do art. 271.

§ 31;1 • O projeto qlle concluir pela rejeição. tOLalou parcial. do parecer prévio do

Tribunal de Contas uepende de aprovação pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros

da Camara.

§ 41;1 • Aprovado. o projeto será encaminhado à Comissão de Assuntos Diversos e

Redação.

Art. 234 . Se as contas n50 lorem. no todo ou em parte. aprovadas pelo Plenário. será o

processo encaminhado á CornissHo de Legislação. Justiça e redação para que. no pralO

de 10 (dez) dias. indiquo as providências a serem adotadas pela Câmara.

Art. 235 . Decorrido o prazo de sessenta dias úteis. contado do recebimento do parecer

prévio uo Tribunal de Contas. sem deliboração da Câmara. considerar-se-50 aprovadas

ou rejeitadas as contas. de acordo com a conclusão tio mencionado parecer.

Art. 236 . Decorridos 60 (sessenta) dias da abertura da Sessão Legislativa Ordinária.

sem que a Câmara lenha recebido a prestação de contas do Prefeito. estas serão
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tomadas pela Comissão de Finanças. Orçamento o Tomada de ColHas. ouservondo·se.

110 que couber, o disposto nesta subseção.

Art. 237 . As I-lrestm,;ües do contas da Mesa da ClllJlara. que são examinados

separadamente. sujeitam-se. no que couber. aos procedimentos desta subseção.

SEÇÃO VI

Do Velo a Proposição de lei

Art. 238 . O veto parcial ou total. depois de lido no Expediente, é distriuufdo a comissão

especial, dosignada de imediato pelo Presidente da Câmara, para sobre ele omitir

parecer no prazo de 05 (cinco) dias uteis contados do despacho de distribuição.

Pilrágrafo Único Um dos membros da Comissão deve pertencor,

obrigatoriamente. à Comissão de Legislação. Justiça e nedação.

Art. 239 A câmara. dentro de 30 (trinta) dias contados do recebimento da

comunicação do veto, soble ole decidirá. em oscrutrnio secreto. e sua rejeição s6

ocorrerá pelo voto:

·da maioria absoluta de seus membros.

Art. 240 . Esgotado o pmzo estabelecido 110 artigo antellor, sem deliberação. ° veto

será incluldo na Ordem do Dia da reunião imediata, sobrestadas as pelllois proposições,

até a votação final. ressalvado o projeto de iniciativa do Prefeito, com solicitação de

urgência.

§ P . Se o veto não for mantido. será a proposição de lei enviada ao Prefeito.

para promulgação.

§ 2° _ Se. dentro de 48 {quarenta e oitol horas. a proposição do lei não for

promulgada. o Presidente da Câmara a promulgará. e; se este não o fizer em igual

prazo. caberá ao Vice·Presidente fazê-lo.
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§ 3° . Mantido o veto, dar-se-á ciôncia do fato ao Prefeito.

Art. 241 . Aplicam-se à nprecioção do veto as disposiçõcs relativas à tramitação de

projeto. naquilo Quenão contrariar as normas desta seção.

SEÇÃO VII

Da El1lenda e do Substitutivo

Att. 242 Emenda é a proposição aprescntada corno accssória de outra. com ti

finalidade de aditar. modificar. substituir ou sl.primir dispositivo.

§ ,., . Supressiva é a emenda deslÍnaúa a oxdllir dispositivo.

§ 2° . Substitutivo Ó fi cmenda f1proscntildfl como sucedál1efl de dispositivo.

§ 3° . Aditiva é a emenda que visfl a acrcscentar dispositivo.

§ 4° . Emenda dc redação é a que objetiva sanar vicio de lil1guagem. incorreção

de té.cnica legislativa ou lapso manifesto.

Art. 243 . A emenda. quanto à sua iniciativa. é:

-de Vereador;

-de comissão. quando incorporada a parecer;

111 -do Prefeito. formulada por meio do mensagem a proposição de sua autoria.

Art. 244 - Denomina-se subernonda a emenda apresentada a outra emenda em

Comissão. ou no caso previsto no ar1. 221.

Art. 245 - A emenda será admitida:
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·se pertinente à rnatória contida na proposição principal;

·se incidente sobre um s6 dispositivo. a não ser quo se trale de matéria correlata.

de maneira que a lIIotlificaçliu do um envolvo a necessidade de se alterarem outrus

dispositivos.

Art. 246 - Substitutivo é () proposição apresentada como sucedânca integral de outra.

Parágrafo Único· Ao substitutivo aplicam-se as 1I0rlllas regimentais Dtinentes à

ememla. sDlvo o disposto no inciso 1/ do art. anterior.

SEÇÃO VIII

Da Imlicaç30, da nepresentaç30 e do Moç30

SUBSEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 247 . O Vereador pode provocar a l1ll.1l1ifestaçiloda CâmalO alI de qualquer lIma de

suas comissõcs. sob determinado assunto. forlllulando pôr escrito. em termos

explícitos. forma sintética e linguogelll parlamentar. indicat,:ões. representações e

rnpções.

§ p -As proposições são formulados duronte o Expediente, não têm discussão

e, Quando independerem de parecer. são submetidos a votação 110 primeira fase da

Ordem do Dia da reunião.

§ 2° - As proposições rejeitadas pelo Plenário só podem ser renovadas pelo seu

autor ou por outro Vereudor da Bancada a que pertencer, na mesma Sessão legislativa.

desde que contenha o ilssinatura da maioria dos membros da Câmara.

§ 3° - Serão cO/1sideradasprejudicadas as proposições que não forem apreciadas

pela ausência do autor 110momento da votação.
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SUBSEÇÃO 11

Da Indicação

Art. 248 . Indicação é a proposição na qual o Vereador sugere o manifestaçào de uma

ou mais comissões acerca de determinado assunto, visando à elaboração de projeto

sobre matéria de iniciativa da CãllliJfo.

§ P A indicação recebida pela Mesa será lida em sumula. publicada ou

distribuída em avulso e encaminhada às comissões competentes.

§ 2" . O parecer referonle a illdicação deverá ser proferido /lO prazo de 20 (vinte)

dias úteis. dividido equitativ811lCIlle pelas comissões competentes.

§ 3° Se a comissão que tiver que opinar sobre illdicação. concluir pelo

oferecimento de projeto. seYlIirá este os uâmites regimentais das proposições

congêneres.

§ 4" . Se nenhuma comissão opimJ( em tal sentido. o Presidente, ao cheyar o

processo à Mesa, determinará o arquivamento da indicação, cientificando-se o autor

para que este, se quiser, ofereça projeto próprio à consideração da Cãmara.

§ 5° .Não serão aceitas. como indicações, proposições que objetivem:

-consulta a comissão sobre interpretação e aplicação de Lei,

-consulta a comissão sobre alo de qualquer Poder. de seus órgãos Oll erltidades e

autoridades;

111 -sugestão, ou conselho, a qualquer Poder, o seus órgàos ou entidades e

autoridades, no sentido de motivar determinado ato, ou de efetuá-lo de determinada

maneira.

SUBSEÇÃO 111

Da Representação
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Art. 249 . Representação é a proposição em que o Vereador sugore a formulação à

auto'ridade competente de denuncia em defesa de diroito ou contra ilegalidade ou abuso

de poder. ou medidas de interesse püblico.

Parágrafo Único. A representação independo de pmecer de comissão. salvo se

houver requerimento. na forma t.lo inciso XVI t.lo art. 254.

SUBSEÇÃO IV

Da Moção

Art. 250 - Moção é a proposição em que se sugere manifestação de regozijo.

congratulação, pesar ou protesto.

Parágrafo Único - Se a proposição envolvor aspocto polftico. dependorá da

subscrição de 1/3 (um terço) dos membros da Camma e de parecer da Comissão de

Legislação. Justiça e Redação. que tem 05 (cinco) dios úteis pata omitE-lo.

SEÇÃO IX

Do Requerimento

SUBSEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 251 - Os requerimentos. escritos ou orais. sujeitam-se:

-a despacho do Presidente da Câmara;

-o deliberação do cO/J1issão;

111 -a deliberação do Plenário;

Parágrafo Único - Aos requerimentos de que trata o inciso 11 aplicam-se. no que

couber. os procedimentos estabelociuos IlOS arts. 253 e 254.
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Art. 252 . Os requerimentos S;JO submotiúos apenDSa votação.

Parágrafo Único· Podorá scr aproselllaúa emcnda nntes de anunciado a votação

ou durante o seu encaminhamento.

SUBSEÇÃO 11

Dos Requerilllentos Sujeitos a Deliberação do Presidente

Art. 253 . E decidido. em despacho. pelo Presidente o requerimento qlle solicite:

-a palavra ou a desistência dela;

-permissão para falar sentado;

111 -posse de Vereador;

IV -retificação de ata;

V -leitura de matéria sujeita ao conhecimento do Plenário;

VI -inserção de dedaração de voto em ata;

VII -observância de disposição regimental ou informação sobre a ordem dos

trabalhos ou da Ordem do Dia;

VIII -retirada. pelo autor. de proposição. som parecer ou com parecer contrário;

IX -verificação de votação;

X -designação de substituto a membro de comissão. na ausência do suplente. ou o

preenchimento de vaga;

XI -leitura de proposição a ser discutida ou votada;
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XII -anexação de matérias idênticas Oll reunião do motórias conexas ali continentes;

XIII -representação da Câmara por meio do comissão;

XIV -requisição de documol1to;

XV -inclusão. na Ordem do Dia. de proposição com parecor. de autoria do

requerente;

XVI -votação destacada de ell'lellda ou dispositivo;

XVII -convocação de reunião extraordinária. /lOS casos dos incisos 11e 111do parágrafo

linico do mt.17;

XVIII -inserção. nos anais da Cãl1lma. de documentos ou pronunciamontos oriciais;

XIX -prorrogação de IHazo parfl emissão do parocer ou para conclusão de discurso;

XX -destinação da primeira parte da reunião a homenagem especial. observado o

disposto no § 40 do art. 16;

XXI -inlornupção da reunião p;;)(areceber personalidade de destaque;

XXII -constituição de comissão do inquérito. bem corno prorrogação do seu prazo para

emissão de relatório;

XXIII -liconça de Vereador. nas hipóteses dos incisos I e 11do art. 57;

XXIV -desarquivamento de proposição. na hipótese do § lOdo art. 179;

xxv -convocação de Sessã~ Legislativa Extraordinária. no caso da parte final do inciso

11do § 2' do ar!. 15;

XXVI -comparecimento à Câmara de Secretário Municipal ou dirigente de entidade da

administração indireta;
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XXVII -constituição de comissão de inquérito Que exceder a (

funcionamento concomitüllte.

) em

§ p. Os requorimentos a que se refere os incisos VIII. X. XII. XIII. XIV. XV. XVI

XVII. XVIII. XIX. XX, XXII. XXIII. XXIV, XXV, XXVI e XXVII serão escritos.

§ 2° . Os demais requerimentos f1 titIO se refere o artigo poderão ser orais.

§ 3° . Os requerimentos a que se refelem os incisos XXII e XXV serão subscritos

por 1/3 (um terço) dos membros da Câmara, bem assim o previsto no inciso 111do

parágrafo tinico do mt. 17.

§ 4° . Os requerimentos de quo tratam os incisos XXVI o XXVII serão subscritos

pela maioria dos membros da Cãnwra.

SUBSEÇÃO 111

Dos Requerilllentos Sujeitos à DelilJeração do Plenário

Art. 254 . É submetido a votação, presente a maioria dos membros da Câmara, o

requerimento escrito que solicite:

-levantamento da reunião em regozijo ou pesar;

-prorrogação de horário de reunião;

111 -alteração da ordem dos trabalhos da reunião. estabelecida 110 art. 24, ou da

Ordem do Dia, nos casos do urgõncia, adiamento ou retirada de proposição;

IV -retirada. pelo autor, de proposição com parocer favorável, salvo o caso do art.

262;

V -discussão por parles;

VI -adiamento de discussão;
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VII -encerramento de discussão:

VIII -votação pelo processo norninal;

IX -votação por parles;

X -adiamento de votação;

XI -preferência. na discllssão ou votação, de ullla IJ/Oposiçãosobre outra da llleSllla

espécie;

XII -inclusão, l1aOrdem do Dia, de proposição. com "arecer, que Ilão seja de autoria

do requerente;

XIII -informação às autoridades municipais, por intermédio da Mesa da Câmara;

XIV -inserção, nos anais tlo Cfllllara, tlo documentos ou pronunciamentos Ilão oficiais:

XV -constituição de cOlllissão especial;

XVI -autliência de cOll1isssão ou a reunião conjunta de comissões para opinar sobre

deterll1inada matéria, observado o disposto /lO art. 185. parágrafo único;

XVII -redução de prazo para comparecimento ue Secretário Municipal ou uirigenle de

entidade da administração indireta. na forma do inciso 11 do 0Il. 273;

XVIlI -convocação de reunião especial ou solene;

XIX -desarquivamento de proposição. n8 hipótese do § 111 do art. 179;

XX -inclusão. na Ordem do Dia. de projeto sem parecer. decorriuos sessenta dias de

seu recebimento;

XXI -relirada ua ordem do Dia do projeto de quo trata o inciso anterior. /lOStermos do

§ 4° do ort. 42;
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XXII -deliberação sobre qualquer assunto 1150 especificado expressamente lIoste

Regimento;

XXIII -às autoridades do Municlpio medidas de interesse público;

XXIV -informações às autoliuades feoerais. estaduais e autárquicas Dll entidaue

legalmente reconhecidas e não subordinadas ao poder executivo rnullici~H)1.

Parágrafo Único - Os requerimentos a que se referem os incisos UI. X. XIII. XVIII e

XXII serão subscritos por um terço dos membros da Câlllara.

CAPiTULO 11

Da Discussão

SEÇÃO I

Disposições Gerais

Art. 255 - Discussão é a fase de debate da proposição.

Art. 256 - A discussão da proposição será feita no lodo. inclusive emendas.

Art. 257 - Será objeto de discussão apenas a proposição constante da Ordem do Dia.

Art. 258 - As proposições que não possam ser apreciadas no mesmo dia ficam

transferidas para a reuniilo seguinte, no qual têm preferência soure as (jue forem

apresentadas posteriormerlte.

Arl. 259 . Salvo disposições regimelllais 0111 contrário, passam por dois tumos de

discussão e votação os projetos de lei e de resolução.

§ 1° - Os projelos que concedem título de Cidadania Honorória, diplomas de

Honra ao Mérito e de Mérito Desportivo. os que dão denominação a logradouro público,

os Que declaram de utilidade pública e os que apreciam convênios submetem-se a turno

único de discussão e votação.
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§ 20 _ São também submetidas a tulllO unico de discussão e votação as

indicações. represelllações e moções.

§ 3° - Entre uma e outra discussão do lTlesmo projeto mediará o interstfcio

mínimo de viinte e quatro horas úteis.

Art. 260 - Excetuados os projetos de lei orgânica, estatutária ou equivalonte a código.

nenhuma proposição permanecerá na Ordem do Dia para discussão por mais de três

reuniões, em Qualquer turno.

Parágrafo Único - Para orailO de encerramento de discussão. não se considerara

a reunião de cuja pauta conste proposição com a tramitação prevista nos ;)Ils. 219. §

)0 e 240.

Art. 261 - A retirada de projeto pode ser requerida peio seu aulor até ser anunciada a

sua discussão em primeiro lUmo.

Parágrafo Único - OUOI1(Joo projeto é apresentado por comissão ou pela mesa.

considera-se o autor o seu Relator e, na ausencia deste. o Prosidento.

Art. 262 - O Prefeito pode solicitar a devolução de projeto de sua autoria em Qualquer

fase de tramitação. cabendo ao Presidente atender ao pedido. independentemente de

discussão e votação. ainda que contenha emendas ou pareceres favoráveis.

Art. 263 - Da inscrição do Vereador constará sua posição favorávei ou contrária à

proposição.

§ 1° . A palavra será dada ao Vereador segundo a ordem de inscrição.

alternando-se um a favor e outro contra se houver diveryência.

20 • Será cClIlcelada a inscriçõo do Vereador que, chOlnm.lo. l1ão estiver

presente.

Art. 264· O Vereador poderá solicitar vista de propOSição:
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§ , ° - A vista poderá ser concodida até o momento de se al1unciar a votação da

proposição. pelo Presidente da reunião. peio prazo máximo de setenta e duas horas.

cabendo-lho fixar o prazo da duração.

§ 2° - Da decisão do Presidente será lacultado ao requerente recurso ao Plenário.

§ 3° - Não excederá de vinte e quatro horas o prazo de vista quando o projeto lar

de autoria do Executivo com prazo de apreciação lixado em 40 (quarenta) dias.

Art. 265 - O prazo de discussão. salvo exceções regimentais. será:

-de sessenta minutos. para proposta de emenda à Lei Orgânica. projeto o veto;

-de dez minutos. para as demais proposições.

SEÇÃO 11

Do Adialllento da Discussão

Art. 266 . A discussão pode sor adiada uma vez. pelo prazo de até 05 (cinco) dias útois.

salvo quanto a projeto sob regime de urgência e veto.

§ 1°. O autor do requerimento tell1 o máximo de cinco minutos para justificá-lo.

§ 2° . Ocorrendo dois ou mais roquerimentos no mesmo sentido. é votado o que

fixar prazo monor.

§ 3° Rejeitado o primeiro requerimento de adiamento •.~icam os demais. so

houver. prejudicados. não podendo ser reproduzido. ainda que por outra lorma. e

prosseguindo-se logo na discussão interrompida.

Arl. 267 . O requerimento apresentado 110 correr da discussão Que se pretender adiar

ficará prejUdicado se não for votado imediatamente •.seja por falta de quorum ou por

esgotar-se o tempo da reunião. não podondo ser renovado.
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SEÇÃO 111

Do Encerramento da Discussão

Art. 2G8 . Não havendo quem ueseje usar da palavra e decorrido o prazo regimental, o

Presidente declara Bncoflatla a discussão.

Parágrafo Único. Dá-se. ainda. o oncerramento de qUDlquor discussão. quando.

tendo lal(l(10 dois otmJurcs do COtIDcorrel1te de opinião. O Plenário. a requerimento,

assim delilJerar.

CAPiTULO 111

Da Votação

SEÇÃO 1

Disposições Gerais

ArL 269 . A cada discussão segue-se ti votação. que cOlTlpleta o turno regimental de

tramitação.

§ '" . A proposiç50 será colocada em votação. salvo emel1das.

2° As emBndas serão votadas em grupos, conforme tenham parecer

favorável ou contrário de todas as comissões que as tenham examinado. observado o

disposto 110 arL 296 e permitindo destaque.

§ 3° . A votação não será interrompida, salvo:

-por falta de quorum;

-para votação de requerimento de prorrogação do prazo da reunião:

111 -por terminar o horário da reunião ou de sua prorrogação.

§ 40 - Existindo matéria a ser votada e não havendo quorUl11, o Presidente da

Câmara poderá aguardar que este se verifique. suspendendo a reunião por tempo

prefixado.
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§ 5° . Cessoda a illterrupção. a votação tem prossoyuimollto.

§ 6° - Se. ti falta de quorum para votação. tiver prosseguimento a discussão das

matérias om pauta. tão logo ele se vorificar. o Presidonto da Câmara solicitará ao

Vereador que interrolllpa o pronunciamento. a fim de concluir-se a votação.

§ 7° - Ocorrendo falta de Iluorllll1 duronte o votação. será feita a chamaúa.

registrando-se em ata os nomos dos Vereadores ausentes.

Art. 270 - A votação das proposições será feita elll seu todo. salvo os casos previstos

neste Regimento.

Parágrafo Único - A votação por pmtos será requerida antes de anunciada a

votação da proposiç50 fi que 50 referir.

Art. 271 - Salvo disposição em contrário da Lei Orgânica. as deliberações do Plenário

são tomadas JJormaioria de votos. presellte a maioria dos l'IIelJ1LHOSda Cârnara.

Art. 272 . Deponde do volo favorável do 2/3 (dois terços) dos membros do ClImarA. em

qualquor turno:

-o proposta de Emenda à Lei Orgânica;

-Projeto de lei sobre:

aI Plano Diretor;

iJ) parcelamento. ocupação e uso do solo;

c) Código Tributário;

di concessão de isenção. incentivo ou beneUcio fiscal;

el anistia ou romissão relativas à matéria tributária ou previdenciária de

competência do Municfpio.

111 ·0 projeto de resolução sobre:

a) rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. relativamente à

prestação de contas do Prefeito;
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b) conlratação de empréstimos. oporação ou acordo externo. de qualquer

natureza. de interesse do Munidpio;

cl cassação do mandato do Prefeito. após condenação por inhação polltico-

administrativa.

IV -o parecer favorável ao prosseguimento do plOcesso de julgamento do Prefeito

por infração poHtico-OIJlIlillistrntiva.

Art. 273 . Dependem do voto favorável de três quintos dos membros da Câmara. em

qualquer turno:

-o requerimento de redução do prazo de ontecedôncia paro convocação de

Secretário Municipal ou dirigente de. entidade da administração indireta para prestar

informação. nos lermos do art ( ) da Lei Orgânica.

Art. 274 Dependem do voto favorável da maioria dos mombros da Câmara, em

Qualquer turno:

-o Projeto de Lei sobre:

aI Código de Obras;

bl Código de Posturas;

cl Código Sanitário;

di Estatuto dos servidores Públicos;

el organização da Defensoria do Povo;

fi organização da Guarda Municipal;

gl organização administrativa do Município;

hl criação de cargos. funções e empregos públicos do Poder Executivo e de sua

administração illllireta;

il eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito. para os fins do (

Lei Orgânica;

j) abertura de créditos suplementares ou especiais 110S termos da aUllea do

)do art.( Ido

inciso do art. da Lei Org<1nica.

-o projeto de resolução sobre:

aI criação do cargos, funções e empregos públicos da C<1mara;
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bl remuneração do Vereador;

cl solicitação de intervenção do Estado;

di autorização prévia de alienação ou concessão de bem imóvel publico;

oi manifestação favorável à proposta de emendo à LOM;

1) perda de rnamJalo de Vereador. IIOS termos dos (

Orgânica;

91 realização tio plebiscito;

) e do ml.( ) da Lei

til -8 rejeição do veto. quando a matéria objeto da proposição de lei dependor de

aprovação por cluorul11 idôntico ou inferior;

IV -8 eleição da Mesa. em primeiro escrutfnio. nos termos do inciso VI do art. 10.

Art. 275 . A determinação do quorum será feita por meio da divisão do número de

Vereadores pelo denominador. multiplicando-se o resultado pelo numerador e. se

encontrada frnção. arredondando-se para a unidade ill1odiatamento superior.

Art. 276 . O Vereador illlpedido de votar terá computada sua presença pma ereito de

quorUIll.

SEÇÃO"

Do Processo de Votação

Arl. 277 . São três os processos de votação:

·simbólico;

-nominal;

111 -por escrutínio secroto.

Art. 278 - Adota-se o processo simuólico para todas as votações, salvo requerimento

aprovado ou exceções regimentais.
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§ 1° . No votação simuólica, o Presidente solicita DOS Vereadores que ocupem os

respectivos lugares do Plenário e convida a J)crmDllccerOIll sentados os Que estiverem a

favor da matéria.

§ 2° . Inexistindo illl8uialo requerimento de verificação. o resultado proclamado

toma-se definitivo.

Art. 279 . Adotar-50-á 6 votação iluminai:

-nos casos em Que se exige quorum de dois terços. de três quintos ou de maioria

dus membros. ressalvmJas as hipóteses do escruHllio secreto;

-Quando o Plenário assim deliberar.

§ 1° - Na votação Ilominal. o Secretálio faz a chamB~a dos Vereadores. que

responderão sim ou não. cabendo ao Secretário Dlluttlf o voto.

§ 2° - Encerrada a votação. o Presidente proclama o resultado. não admitindo o

voto de Vereador que tenha elltrmJo no Plenário após ti chamada do lilLilllO nome da

lista geral.

Arl. 280 - Adotm-se-á o voto secreto nos seguintes casos:

-perda de mandato de Vereador;

-velo.

Parágrafo Único - Na votação por esc1Utrnio secreLo. observar-se-ão as seguintes

exigências e formalidades:

-presença da maioria dos membros da Câmara;

-cédulas impressas ou datilografadas;

111 -designação de dois Vereadores para servirem corno fiscais e escrutilladores;

IV -chamada dos Vereadores para votação;
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v -colocação. pelo volante, da sobrecarta 110ullla;

VI -repetição da chamada dos Vereadores ausontes n8 primoira;

VII -abertura da uma, retirada das sobrecartas. contagem e verificação de

coincidência entre seu nlÍmero e dos votantes. pelos escfutinat.lores:

VIII -ciência. ao Plenário. da exatidão entre o número de sobrecarlas e o mimera do

votantes;

IX -a~u{ação dos volos por meio de leitura em voz alta e anotação pelos

escrutinador8s;

X -in8validação da cédula Que não atenda ao disposto no inciso 11;

XI -proclamação. pelo Presiuonle. do resultado da votação.

Art. 281 . As proposições acessórias, compreondcllllo os requerimentos incidentes na

tramitação. serão votados pelo processo aplicável à proposição principal.

Art. 282 . Qualquer que seja o processo de votação, ao Secretário compete apurar o

re~ultado e, ao PresiderHe, anunciá-lo.

Art. 283 . Anunciado o resultado de votação pública, pode ser dada a palavra ao

Vereador que a requer, para declaração de voto, pelo tempo previsto no inciso IV, § 1°

do art. 156.

Art. 284 . Nenhum Vereador podo protestar, verbalmente ou por escrito. contra decisão

da Câmara, salvo em grau de recurso, sendo-lhe facultado fazer inserir na ata a sua

declaração de voto.

Art. 285 . Logo que concluídas, as deliberações são lançadas pelo Presidente lias

respectivos papéis com a sua rubrica.

SEÇÃO 111

Do Encaminhal11ento de Votação



Art. 286 Ao ser anunciada a votação. o Vereador pode obtor a palavra para

encaminhá·la.

Parágrafo Único. O encaminhamento far-se-á sobre a proposição no seu todo.

inclusive emendas. lIlesmo quo n votação se dê por partos.

SEÇÃO IV

Da Verificação de Votaçllo

Art. 287 Proclamado resultado. da votação, é permitido 00 Vereador requerer

imediatamente a sua verificação.

§ P . Para a verificação. o Presidente solicitará dos Vcreadores que oc;upcm os

respectivos lugares no Plenário o convidmá a se levantarem os que tenham votado a

favor, repetindo-se o procedimento Quanto ti apuração dos votos contrários.

§ 20 • O Vereador ausente na votação não pode participar lia verHicação.

§ 3D
• É considerado presente o Vereador que requerer a verificação de votação

ou de quorum.

§ 4° . O requerimento de verificação é privativo do processo simbólico.

§ 50 . Nas votações nominais. as duvidas quanto ao seu resultado são sanadas

com notas taquigráficas.

§ 60 Se a duvido for levantada contra o resultado da votação secreta o

Presidente solicitará aos escrulinodOfes a recontagem dos valos.

SEÇÃO V

Do Adiall1ento de Votação
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Art. 288 . A votação pode ser adimla urna vez. a requerimento de 1/3 (um terço) dos

Vereadores. até o momento em Que lor anunciada.

§ 1° . O adiamento é concedido para a reunião seguirlte.

§ 2° . Considera-se prejudicado o requerimento que por esgotar·se o horário de

reunião ou por falta de quorum. doixar do sor aprecifldo.

CAPiTULO IV

Da Redação Final

Art. 289 - Dar-se á redação final a proposta de Emenda à lei Orgânica e a projeto.

§ 1° - A comissão. no prazo de 05 (cincol dias emitirá parecer em Que dará

forma à matéria aprovada segundo a técnica legislativa corrigindo eventual vfcio de

linguagem. defeito ou erro material.

§ 2° . O projeto sujeito a deliberação conclusiva de comissão. após aprovado.

receberá parecer de redação final na forma do parágrafo anterior.

§ 3° . Apresentado o parecer de redação final e após sua distribuição em avulso.

será ele discutido e votado.

-em plenário

-na comissão que houver deliberado conclusivamente sobre o projeto.

§ 4° - Escoado o prazo. o projeto é inc/uldo na Ordem do Dia.

Art. 290 - Será admitida durante a discussão emenda à redação final para os fins

indicados no § lOdo artigo anterior.

Art. 291 - A discussão limitar-se-á aos termos da redação e nela s6 poderão tornar

parte. urna vez e por doz minutos. o autor da emBnda. o Relator da comissão e os

líderes.
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Art. 292 - Aprovada a redação final. a matéria será enviada no prazo de cinco dias à

sanção. sob a forma de proposição de lei. ou à promulgação. conforme o caso.

acompanhada do processo de sua tramitação.

§ p -O original da proposição de lei ficará mquivado na Secretaria da Camara.

remetendo ao Prefeito cópia DI.Jlografada pelo Presidente da Climara e pelo Secretário

Geral.

§ 2° - No caso de sanção tácita do Pro feito. obsorvar-so-á o disposto 110 § 2° do

aft. 240.

CAPITULO V

Das Peculiaridades do Processo Legislativo

SESSÃO I

Da Preferência e do Destaque

Art. 293 - A preferência entre as proposições. paro discussão e votação. obedecerá à

ordem seguinte. que poderá ser alterada por deliberação do Plenário:

-proposta de Emenda à loi Orglinica:

-projeto de lei do Plano Plurianual;

111 -projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias;

IV -veto e matéria devolvida ao reexame do Plenário;

V -projeto sobre matéria de econumia intelllo da Cllrnara;

VI -projeto de Lei complementar e ordinária;

VII -projeto de resolução;
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VIII -projeto de decreto:

IX -projeto de Lei de orçarnento de abeduro do crédito;

X -velo e matéria devolvida ao reexaflle do Plenário;

Parágrafo Único - Entre os projetos de lei ou de resolução. a preferência é

estabelecida pela maior qualificação do quorulTl para votação da matéria.

Art. 294 - A proposição com discussão encerrada terá p/oferência para votação.

Art. 295 - Entre proposições da lT1esmaespécie. terá p/BferAncio na disclIssão aquela

Que já a tiver iniciada.

Art. 296 - Não estabelecida em requerimento aprovado. a preferência será regulada

pelas seguintos normas:

-o substitutivo prelerirá fi proposição a que se referir e o de comissão preferirá ao

de Vereador;

-a emenda supressiva e a substitutiva proferirão às demais. bem como a parte da

pr~posição a que se referirem;

111 -a emenda aditiva e a de redação serão lotadas logo após a parle da proposição

sobre que incidirem;

IV -a emenda de comiss50 preferirá à de Vereador.

Parágrafo Único - O requerimento de preferência de uma emenda sobre outra

será apresentado antes de iniciada a discussão ali. quando for o caso. a votação da

proposição a que se referir.

Art. 297 - Quando houver mais de um requerimento sujeito à votação. a preferência

será estabelecida pela ordem de apresentação.
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Parágrafo Único· Apresentados simultallomnento roquerimentos que tiverem o

mesmo objetivo. a preferência será estabelecida polo Presidente da Câmara.

Art. 298 . Não se admitirá preferência de matéria em discussão sobre outra em

votação.

Art. 299 . A preferência de UIIl projeto sohro outro. constantos da mesma Ordem do

Dia. será requerida antes de iniciada a alHedação da pauta.

Art. 300 . O destaque. para votação em separado. do dispositivo ou emenda será

requerido até anunciar·se a votação ua proposição.

Art. 301 . A alteração ua ordem estabelecida nesta seção n50 prejudicará as

preferências fixadas no § 1" do art. 200. /10 § 10 uo art. 219 e no art. 240.

SEÇÃO 11

Da Prejudicialidade

Art. 302· Considerarn-so prejudicados:

·a discussão ou a votação de proposição idêntica a outra que tenha sido

arirovada ou rejeitada na mesma Sessão Logislativa;

-a discussão ou votação de proposição semelhante a outra considerada

inconstitucional pelo Plenário;

111 -a discussão ou a votação de proposição anexada a oulra. quando aprovada ou

rejeitada a primeira:

IV ·a proposição e as emendas incompaUveis com substitutivo aprovado;

V ·a emenda ou a subemenda de matéria idêntico à de outra aprovada ou rejeitada;

VI -a emenda ou a subemenda em sentido contrário ao de outra ou de dispositivo

aprovado;
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VII -o requerimento com finalidade idêntica à do aprovado;

VIII -a emenda ou parte de proposição incompatível com matéria aprovada em

votação destacada.

SEÇÃO 111

Do Regime de Urgência

Art. 303 - Atlotar-so-á reuime de urgência para que tleterrninmJa proposição lenha

tramitação abreviada:

-por solicitação tio Prefeito e para projeto tle sua autoria lias lermos do art. 219;

-a roquerimento.

Arl. 304 - Na trarnitação sob regimo de urgência. dispensar-so-ão as exigências

regimentais. salvo as do pmecer e quorul1l.

Ar!. 305 . A discussão de proposição 0111 regime de urgõncia nõo ultrapassaró quatro

reuniões consecutivas. contadas de sua inclusão na ordem do dia.

Art. 306 . No regime de urgência. os prazos regimentais serão reduzidos â melade.

arredondando-se a função para a ullidade superior.

SEÇÃOIV

Da Retirada de Proposição

Art. 307 . A retirada de proposição será requerida pelo autor. após anunciada ti sua

discussão ou votação.

TITULO VIII

Regras Gerais de Prazo

110



Art. 308 Aos Presidentos da Câmara ou de comissão compoto fiscalizar o

cumprimento dos prazos.

Are. 309 . No processo legislativo os prazos são fixados:

-por dias contínuos;

-por dias úteis;

111 -por hora.

§ P . Os prazos indicaúos no mtigo constam-se:

-excluldo o dia do co moço e indultlo o do vencimento. nos casos dos incisos I e

11;

-minuto a minuto. 110 caso do inciso 111.

§ 2° . Os prazos fixacJos por dins cOIIHnuos. cujo terl1l0 illicinl ou final coincida

com sábado. domingo ou feriado. têm seu começo ou término prorrogado para o

primeiro dia útil e não correm 110recesso.

§ 3C1
• Consideram-se dias úteis aqueles. de segunda a sexta-feiras. exceto

feriados. para os Quais haja convocação de reunião da Camara.

§ 4" . Os prazos fixados por dias úteis somente correm em Sessão Legislativa

Extraordinária se da convocação desta constar a matéria objeto da proposição a que se

referirem.

TíTULO IX

Do Comparecimento de Autoridades

Art. 310· O Presidente da Câmara convocará reunião especial para ouvir o Prefeito:
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-dentro de 60 (sesscnta) dias do in(eio do Sessão Legislativa Ordinária. a fim de

ser informado, por meio de rolatório. o estado om que 90 oncontrem 09 assuntos

l1lunicipais:

-sempre que este manifestar propósito de expor aSSlInto de interesse público.

Parágrafo Único - O comparecimento o que se refere o inciso 11 dependerá de

prévio entendimento com a Mesa da Câmara.

Art. 311 . A convocação de Secretário Municipal ou dirigente de entidade da

administração indireta. para comparecerem ao Plenário da Cârnara. ou ao de qualquer de

suas comissões, a eles será comunicada, por cHeio. com li indicação do assunto

estabelecido 9 da data para SOl' comparecimento.

§ 1° - Se não puder comparecer na data fixada pcla Cfhnara. a autoridade

apresentará justificação. no prazo de 03 (tres) dias e proporá !lava dala e hora. sendo

quo esta prorrogação não excederá de 30 (trinta) dias. salvo so por aprovação do

Plenário.

§ 20
• O não comparecimento injustificado do convocado implica a imediata

instauração do processo de julgamento. por infração político-administrativa do

Secretário Municipal, ou do processo administrativo disciplirlar parCl apuração de faha

grave dos demais agentes públicos.

§ 30 - Se o Secretário lar Vereador. o não comparecimento caracterizará

procedimento incompatível com a dignidade da Camara. para os fills do inciso VIII do

alt. 53.

§ 40 - Aplica-se o disposto no afligo à convocação. por comissão. de servidor

municipal. cujo recusa ou não atendimento no prazo de trinta dias. constitui infração

administrativa.

Art. 312 - O Secretário Municipal poderá solicitar à Câmara ou a alguma de suas

comissões quo designe data para sou cOll1parecimqnto. a fim do expor assunto de

relevància de sua Secretaria observodo o disposto no art. 310. parágrafo llllico.
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Art. 313 . O tempo fixado para oxposiçõo de Secretório Municipal ou de dirigente de

entidade da administração indireta. e para os debates que a ela sucederem poderá ser

prorrogado. de oHcio. pelo Presidente da Câmara.

Art. 314 - Na Câmara o Prefeito. o Secretário Municipal ou o dirigente do entidade da

administração indireta ficam sujeitos às normas regimentais que regulam os debates e a

ql;'estão de ordem.

TrrULO X

Do Credenciamento dos Representantes dos Órgãos de Comunicação

Art. 315 - Os órgãos de comunicação poderão credenciar-se perante a Mesa da Ctlmara

para exerc(cio das atividades jornalfsticas. de informação e divulgação.

Parágrafo Único - Somente terão acosso às dependências privativas da Câmara

os jornalistas e demais profissionais credenciados. podendo a Mesa. a qualquer tempo.

rever o credenciamento.

TrruLO XI

Disposições Gerais

Art. 316 - Quando a Câmara so fizer representar em conferências. reuniões. congressos

. e simpósios. serão preferencialmente escolhidos os Vereadores que se dispuserem a

apresentar trabalhos relativos ao temário.

Art. 317 - É vedada a cessão do Plenário para atividade não provista neste Regimento.

exceto quanto à realização de convenções de partidos polfticos.

Parágrafo Único - A Cilmara destinará espaço Hsico para a realização de eventos

promovidos por entidades da sociedade civil e outros de iniciativa de partido poHtico,

não compreendidos no arligo. nos termos do regulamento próprio.

Art. 318 - Sem prejufzo do disposto nos arts. 91. § l°, o Presidente da Ctlmara

convocará reunião especial para audiência de entidade da sociedade civil.
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§ P •A reunião. cuja duraçõo não poderá exceder de três horas. prorrogáveis por

mais uma, reolizor·so-á. no Plenário no último dia útil do perfodo legislativo do mês. em

horário diverso do previsto para reunião ordinária.

§ 2" . A entidade interessada protocolizará. com pelo menos quinze dias de

antecedência. o requerimento de convocação da reunião na Secretaria da Câmara.

assinado por seu representante legal. do qual constarão 8 matéria 8 ser debatida, os

oradores credenciados e a informação da existência ou não de proposição. sobre a

matéria. em tramitação na Câmara.

§ 3" . O tempo da reunião será distriburdo eqüitativamente entra as entidades

requerentes e seus oradores credenciados. que falarão da tribuna. a convite do

Presidente.

§ 4° . A ausência do Vereador à reunião será computada para os fins do art. 69.

parágrafo único.

Art. 319. A correspondência da Camara. dirigida ao Prefeito ou aos Poderes do Estado

ou União. é feito por meio de oHcio assinado pelo Presidente.

Art. 320 . As ordens da mesa e do Presidente. relativamente ao funcionamento dos

serviço da Camara. serão expedidas por meio de portarias.

Art. 321 . Serão registrados no livro próprio e arquivados n8 Secretaria da Camara os

originais de leis. resoluções e decretos.

Parágrafo Único . A Mesa providenciará. no infcio de cada Sessão Legislativo

Ordinária. edição completa de todas as leis. resoluções e decretos publicados no ano

anterior.

Art. 322 . Nos casos omissos, a Mesa ou o Presidente aplicará o Regimento Interno da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e. subsidiariamente. as praxes

parlamentares.

TITULO XII

Disposições Transitórias e Finais
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Art. 323 . EnqUDnlo não estiver circulondo o Diário Oliciol úa Munidpio a que so refere

a Lei Orgânica do Municfpio. as publicações de proposições e atas previstas neste

Regimento podem ser substituldas pela distribuição de avulsos. a critério da Mesa o

cientificado o Plenário. com exceção das de que tratam:

-o § 2° do art. 3° e o art. 52;

-o § 4°do art. 15 e o art.17;

111 -os incisos 11. do art. 43. e VI, do mt. 84;

IV -o art. 97;

V -o art. 190;

VI -os arts. 203 e 209;

VII -os arts. 231 e 233.

Art. 324 - A composição das atuais comissões permanentes prevalecerá até a

designação dos membros das criDdas por este Regimento. provistas no ort. 96.

Parágrafo Único - Duranto o prazo de que trata o artigo. ficam assim atribufdas as

matérias de que tratam os incisos do art. 100:

-Comissão de Legislação. Justiça e Redação;

-Comissão de Finanças. Orçomento e Tornada de Contas: inciso VI;

111 -Comissão de Serviços Publicas.

Art. 325 - A tramitação dos projetos recebidos em data anterior à do inkio da vigência

desta Resolução não se sujeitará às normas deste Regimento.

115



Art. 326 . Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação B revoga as

disposições em contrório.

Mandamos. portanto. a quem o conhecimento e execução desta portencerem.

quo a cumpra e a faça cumprir tão inleiramenle COIllO nola se contém.

Fruta de Leite/MG. lô de /.~~ de 1997.

~-~
Secfelário

(
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