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SOLUÇÃO N° 002 DE 10 DE NOVEMBRO DE 1999.
(prova o Regimento Interno da Câmara Municipal ele Dom Aquino
f .

tíTULO I - DA CÂMARA MUNICIPAL
tAPÍTULO I - Disposições Preliminares (arts. 1° a 5°)
CAPÍTUW li - Das Sessões Preparatórias e da Posse (arts. 6° a 1n

TÍTULO 11 - DOS ÓRGÃOS DA CI\.MARA MUNICIPAL
CAPÍTULOI - Da composição, da Eleição da Mesa e da Posse do Prefeito e do Vice-
Prefeito
SEÇÃO 1 - Da composição da Mesa (art. 12)
SEçAo II - Da eleição da Mesa (art, B)
SEÇÃO III - Da Posse do Prefeito c do Vice-Prefeito (arts. 14 a 16)

CAPÍTULO11- Da Inauguração da Legislatura e da Renovação da Mesa.
SEÇÃO I - Da Inauguração ela Legíslatura (arts. 17 a 19)
SEÇÃO II - Da Renovação da Mesa (arts 20 a 30)

CAPÍTULOIII - Da Mesa Diretora
SEÇÃO I - Da Competência Privativa da Mesa (arts. 31 e 32)
SEÇÃO Ir - Da Competência Específica dos Membros da Mesa (arts. 33 e 34)

CAPÍTULOIV- Da Vice-Presidência (arts. 35 a 37)
CAPÍTULOV- Da Secretaria da Mesa (arts 38 e 39)
CAPÍTULOVI- Das Comissões.
SEÇÃO I - Das Modalidades das Comissões (art, 40) .
SEÇÃO II - Da Competência das Comissões Permanentes e Temporária (arts. 41 e 42)
SEÇÃO UI - Da Audiência Pública (arts, 43 a 45)
SEÇÃO IV- Das Comissões Permanentes (art. 46)
SEÇÃO V - Da Competência específica de cada Comissão (arts, 47 ,i 52)
SEÇÃO VI - Das Comissões Temporárias (art. 53)
SEÇÃO VII - Das Comissões Parlamentares de Inquérito (art. 54)
SEÇÃO VlII - Das Comissões (arts. 55 a 66)
SEÇÃO IX - Da Presidência das Comissões (arts, 67 e 68)
SEçAo X- Das Vagas nas Comissões (art. 69)
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SEÇÃOXI - Dos Impedimentos e Ausências nas Comissões (arts. 70 e 71)
SEÇÃOXII - Dos Trabalhos nas Comissões (arts. 72 e 73)
SEÇ,\O XlII . Dos Prazos (arts. 74 a 81)
SEçAo XlV . Díspcsíções Gerais (ara 82 a 87)
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SEÇ~O II1 - Da Ordem do Dia (arts. 118 a 120)
SEÇ~O IV - Do encerramento (arts. 121 a 124)
SEÇ~O V - Das Sessões Extraordinárias (art. 125)
SEÇ~O,VI - Da Suspensão e do Levantamento das Sessões (arts. 126 a 129)
CAPITULOII - Da Disciplina dos Debates
SEÇ~O 1- Disposições Preliminares (arts. 130 e 131)
SEÇ~O II - Do Uso da Palavra (arts. 132 e 133)
SEÇ~O Ir.I - Da Interrupção do Discurso (arts, 134 e 135)
SEÇAOIV- Dos Prazos para Uso da Palavra (art. 136)

CAPÍTULO- Da Ata (art. 137)

TÍT~,LO V - D~S P~OPOSIÇÕES E SUA TRM1ITAÇÃO
CAP~1ULO I - Disposições Gerais (138 a 143)
SEÇ~O I - Da Tramitação (arts. 144 a 149)
SEÇAO II - Do Regime de Urgência (arts, ISO a 152)

CAPÍTULO II - Das Proposições em Espécie (arts. 153 a 158)

CAPÍTULO III - Dos Requerimentos (arts. 159 a 161)

CAPÍTULO IV- Das Emendas (arts, 162 a 166)

CAPÍTULOV - Das Discussões
SEÇ~O I.Disposições Gerais (arts. 167 a 170) ,
SEÇ~O II - Do Adiamento da Discussão (art, 171)
SEÇ~O I1I - Da Dispensa da Discussão (art. 172)
SEÇAOIV - Do Encerramento da Discussão (art. 173)

CAP!TULOVI - Das Votações (art. 174)
s~ç~oI-Do Quorum para Aprovação (arts. 175 a 179) ,
SEÇAOII-Do Voto Público e Secreto (arts, 180 e 181)

TÍTULO -'
CAP' VI - DOS PROC~SSOS DE VOTAÇAO (arts. 182 a 188)

nULO I - Da Elaboraçao Legislativa Especial e dos Procedimentos de Controle.

TíTULO /H - DOS VEREADORES
CAPÍTGLO I- Disposições Preliminares
SEÇ·\O J . Do Exerdclo do Mandato (arts. 88 e 89)
SEçAO 11- Da Perda do mandato e da Falta de Decoro (art, 90)
SEçAo lI! -Das Penalidades por Falta de Decoro (arts. 91 a 94)

CAPÍTlIO II - Das Licenças (art. 95)

CAPÍTULO IIl- D;l Convocação do Suplente (art, 96)

CAPÍTULOIV- Da Vacância (arts, 97 e 98)

CAPÍTULOV - Das Lideranças
SEÇÃOI - Da Indicação dos Líderes (art. 99)
SEçAO II - Da Competência dos Líderes (art. 100)
SEç10 III . Do Líder do Prefeito (art. 101)

CAPÍTULOVI - Do Nome Parlamentar (art. 102)
f ,
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. CAPÍTULOVII - Da Suspensão do Exercício do Mandato (art, 103)

CAPÍTULOVII - Da Remuneração dos Agentes políticos
SEÇÃO I - Disposições Preliminares (arts. 104 a 106)
SEÇÃOu Da Composição da Remuneração (art. 107)
SEÇÃO III -'Da Ajuda de Custo (arts, 108 e 109) .

TÍTULO IV - DAS SESSÕES
CAPÍTULO I - Disposições Preliminares (arts. 110 a 115)
SEÇÃO I . Tribuna Livre (art. 116)
SEÇÃOII - Da Realização das Sessões (art. 117)
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SEÇÃOI - Do Orçamento (arts. 189 a 191)
SEÇÃO11- Das Codificações (arts, 192 a 194)

C\.PÍTCLO Il-Dos procedimen(tos de Controle ,
SEC,~O I - DoJulgamento das Contas' (arts , 195 a 198)
SEçAO 1\ - Do Frocesso Destituitório (art. 199)

T1TL'LO vn - DO REGIMENTO INTERNO E DA ORDEM RE~IMENT.~L
CAPÍTL'LO 1- Das Questões de Ordem e dos Precedentes (arts. ...00 a 20))

CAPÍ1TL~ u- Da Alteração ou Reforma do Regimento (art, 204)

TÍTULO VIII - DA PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
CA.pÍn;LO I - A Iniciativa popular de Lei (art. 205)

CAPÍTULOII _ De Outras Formas de Participação (art. 206) - 82

TÍTULO IX - DA ADMINISTRA~~O . , ,? _ 2
CAPÍTULOI _ Dos Serviços Administrativos e de Pessoal (m t. 207 a ...09) 8

TíTULO X _ nA TRANSAÇÃO ADMINISTRATIVA (art,210) ·83

TÍTULO XI _ DAS QI~POSIÇÕES GERAl~ -,(arts. 211 e 212)- 84
! t~

Resolução nO 002 de 10 de novembro de 1999.

Aprova o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Dom Aquino.

A Câmara Municipal de Dom Aquino, considerando a necessidade
de adaptar o seu funcionamento e processo leglslatívo próprio à Constituição Federal,
Estadual e Lei Orgânica do Município.

Resolve:

Art. 1°, O Regimento Interno da Câmara Municipal de Dom Aquino,
passa a vigorar na conformidade do. texto anexo,

Parágrafo único - Ficam mantidas as normas administrativas em
vigor, no que não contrarie o anexo regimento, e convalidados os atos praticados pela
Mesa.

Art. 2°, Ficam mantidos até o final desta legislatura, os atuais
membros e relatores das Comissões Permanentes.

Art. 30, Revogam-se todas as disposições em contrário, em especial
a Resolução de nO 002/91 e Resolução nO001/98,

Sala das Sessões, 10 de novembro de 1999,

JOSÉ RODRIGUES CAMPOS,
PRESIDENTE
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REGIMF.NTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE DOM AQUINO § 6° A fu~ÇãO integrativa é exerci da pela cooperação das associações representativas na

elaboraçao das leis municipais.

! TÍTULO 1
DÁ CÂt~lARA MUN1CIPAL

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELlM1NARES

§ 7~A função ~e ~ssessoramento é exercida por meio de indicações sugerindo medidas
de interesse público ao Executivo.

Art. 3°.As sessõ.es ~erão realizadas na sede da Câmara Municipal nos dias e hora previstos
no arngo 110 mciso Il deste Regimento Interno.

§ IO.Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto do Plenário ou outra causa
Art. 1

0
:\ Câmara Municipal de Dom Aqui no é 9 Poder Legislativo do Município, composto qu~ lmpe5a a sua .LJt~lização, as sessões poderão ser realizadas em ou tro local, por

de Yereadores eleitos na forma da legislação federal, com sede própria à Rua -T-i:rftdt.fl:reS, delíberaçâo da maiona absoluta dos membros da Câmara.
~:i~fi[, neste M unícfpio. . It.i-'VI;). a.b:-,,;' ..,..,.:,>
'I Art. 2

0
:\ Câmara Municlpal tem funções institucional, legtslatlva, ftscalizadora, § 2° Durante a realização das sessões é vedado fumar no recinto elo Plenário.

[ulgadora, administrativa, integrativa e de Assessoramento que serão exercidas com
independência e harmonia em relação ao Executivo Municipal. § 3° As sessões solenes poderão ser realizadas fora da sede da Câmara.

§ 10 A tunção institucional é exerclda pelo ato de posse dos Vereadores, do Prefei to e §4° Quaisquer autoridades ou pessoas, somente serão adrnitídas no recin to reservado
do Vice-Prefeito, da extínção de seus·mandatos, da convocação de suplentes e da aos Vereadores, quando expressamente convidados pela Mesa.
comunicação 1\Justiça Eleitoral de vagas a serem preenchidas. o' .. • . ' . § 5 As autorídades ou ~essoas convidadas para as sessões (esclarecimentos, prestação
§ 20 A função legislativa é exercida no processo legíslativo por meto de emendas a Lei de contas, etc.) deverao se apresentar vestidos em traje passeio, bem como os
Orgânica, leis complementares, leis ordinárias, resoluções e decretos legislativos sobre Vereadores.
matérias da (Ompe~ên/fia do Município, respeitadas as da competência privativa ds Art. 4° Cada legislatura terá a duração de quatro anos.

União e do Estado. . .~.5° A Câmara Municipal reunir-se-ã, anualmente, ~ 15 de fevereiro a 30 de junho
§ 30 A função físcalizadora é exerci da por meio de reqLlerimento~ sobre fatos su~eito! e~ de agosto a 15 de dezembro de cada ano, quando se encerrará a sessão legislativa
à fiscalização da Câmara e pelo controle externo da execuçao or,amentana de. , . T
Município, com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. § 1° ~ntende-se por sessão legislativa o conjunto dos dois períodos de funcionamento

. referidos neste artigo. .

§ 40 A função julgadora é exercida pela apreciação do parecer prévio emitido pek
Tribunal de Contas sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, bem cornt § 2° Q~ando caírem em sábados, domingos ou feriados, as reuniões previstas para as
quanto ao julgamento das infrações politico-administrativas. datas fixadas neste artigo serão transferidas para o primeiro dia útil subseqüente.

§ 50 Afundo administrativa é restrita à sua organização interna, ao seu pessoal e aO!:. ~ . - § 3° A S - . .seus serviços auxiliares. essao Legislatíva Ordinária não será interrompida sem a aprovação do projeto
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I .I§ Y' o Vereador que se encontrar em situação incompatível com o exercício do mandato
!não poderá ernpossar-se sem prévia comprovação de desincompatibiJização, no prazo

§ 4° Ressahado o disposto no parágrafo anterior, o funcionamento da Câmara forJde quinze dias, contados da sessão de posse.
dos períodos referidos no "c~put" deste artigo será considerado extraordinário. '

§ 4° O Vereador que não se empossar no prazo de 30 dias, contados da primeira
sessão preparatória, sem justificativa aceitável, considerar-se-ti haver renunciado ao
mandato, convocando-se o suplente.

de lei de dírerizes orçamentarías.

CAPÍTULO II
DAS SESSÕES PREPARATÓRIAS E DA POSSE

)

)
.irt. ()" As dei' horas do dia primeiro de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, o Art. 11. Tomado o compromisso dos Vereadores, o Presidente declarará ernpossudos
Vereadores diplornados reunir-se-ão em sessão preparatória, na sede da Câmara'os mesmos facultará a palavra, por lO(dez) minutos, a cada um dos representantes
índependersernente de convocação, para a solenidace de posse. .mdicados pelas respectivas bancadas, após o que encerrará a sessão, convocando outra

para 10 minutos após do termino da primeira, para eleição e posse dos membros da
.·\rt. 7° Assuntrã a direção dos trabalhos o Vereador mais idoso na nova lcgíslatura, o,Mesa Diretora e outra, 10 minutos após o termino da Segunda, para a posse do

.ainda, declnando este da prerrogativa, pelo mais idoso dentre os que a aceitarem. Prefeito e Vice-Prefeito.

Art. 8° Declsando aberta a sessão, "INVOCAN:DO A PROTEÇÃO DE DEUS, EM NOMli
DA LIBERfi\DE E DA DEMOCRACIA", o Presidente convidará dois vereadores, d
partidos difirentcs, dentre as maiores bancadas, para servirem de 1° e 2° Secretártot

TÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA MUNICIPAL

Art. 9° Com tituída a Mesa Provisória, procederá o Presidente ao recolhimento do
diplomas e rtas declarações de bens e, em seguida, a tomada do compromisso legr
dos Vereadores.

CAPÍTULO I
DA COMPOSIÇÃO, DA ELEIÇÃO DA MESA E DA POSSE DO PREFEITO E DO

VIeE-PREFEITO.

SEÇÃO I
Art. 10. O rreside,ntç proferirá o seguinte compromisso: "PROMETO MANTEE DA COMPOSIÇÃO DA MESA
DEFENDU E CUMP'mR AS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL, CUMPRIR. .
LEI ORGÂN~CA DO MUNICÍPIO E DEMAIS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL mArt. ,12, A Mesa Diretora da Câmara compõe-se dos cargos de Presidente, 1° Vice-
POVO DOM AQUINENSE E SUSTENTAR A INTEGRIDADE E INDEPENDÊNCIA DIPresldente, 2° Vice-Presidente, 10 Secretário, e 2° Secretário.
MUNlCÍpm". Ato contínuo, feita a chamada pelo 1° Secretário, cada Vereador declnrarí
"ASSIM O PROMETO" SEÇÃO JI

DA ELEl~ÃO DA MESA
§ 1° O mesmo compromisso será prestado, em sessão ou junto à Mesa Diretora d
Câmara, pelbs Vereadores que se empossarern, posteriormente. Art. I? Para eleição da Mesa Diretora, será utilizado o sistema de chapas, apresentadas,

JinterIormente, pelos candidatos em requerimento escrito ao Presidente dos trabalhos,
§ 2° O Suplente de Vereador que haja prestado compromisso uma vez, é dispensalontendo nome pela ordem, daqueles que comporão as mesmas. .
de fazê-to mvamenre em couvocação subseqüente.
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§ 10 As Ch~,lS devem ser entregues na Secretaria desta Casa de Leis com 24 hs. dll
antecedênca da eleição, 1

CAPÍTULO li
. DA INAUGURAÇÃO DA LEGISLATURA E DA RENOVAÇÃO DA MESA

§2° A votaão é secreta, através de cédulas de papel, datilogrnfadas e rubricadas pe\!;
Presidentes pelo Secretário, r

SEÇÁO I
DA INAUGURAÇÃO DA LEGISLATURA

* j') Atravé de chamada oral, nominal dos Vereadores, em ordem alfabética, pellArt. 17, No dia 15 de fevereiro a Câmara reunir-se-a às 19:00 horas, em sessão solene.
Presidente.proceder-se-á o processo de votação. para inauguração da legislatura.· .

~ !íO O Prendente designará dois escrutinadores, entre os Vereadores, de díferenteért. 18, A sessão inaugural terá cunho solene e o Presidente facultará a palavra aos
partidos pdíticos, para procederem a contagem dos votos; ato contínuo, conhecido representantes das respectivas bancadas para pronunciamento. 110 prazo de dez
resultado, 'iÚO havendo Irnpugnação, proclamar-se-ã à chapa vencedora. minutos para cada um, sobre o acontecimento,

~ 5° Se nemuma chapa obtiver maioria dos votos, proceder-se-i imediatamente novlArt. 19, Cessadas as manifestações, o Presidente adotará as seguintes providências:
escrutínio.uo qual consíderar-se-á vencedora a chapa mais votada, e no caso di
persistêncn no empate, dar-se-a como vencedora, a chapa que possuir o candidato :a) recolherá as indicações das bancadas para as respectivas lideranças, comunicando,
Presídentearais idoso, : . em seguida, os nomes dos Líderes;

b) solicitará aos Líderes a indicação dos nomes dos Vereadores para integrarem as
§ 6° Os Ven'adores eleitos para a mesa, serão empossados mediante termo lavrac\JComissões Permanentes, observada a propordonalidade na composição partidária;
pelo 10 Seretãrío Provisório, na sessão em que se realizar sua eleição e entrarãJc) encerrará a sessão,
ímedlatammte em exercício,

}

i

1

SEÇÃO II
SEÇÁOIII DA RENOVAÇÃO DA MESA

DA POSSE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO
/ li' Art. 20. Findos os mandatos dos membros da Mesa, proceder-se-ã nova eleição desta

Art. 14, Corstttuída e ernpossada a Mesa, o Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posspara 01. anos subsequente~~~~d!:FGiwel1:rb~ 'as 19:00 hz., e a posse dar-
prestando ~ compromisso previsto no art. 10 deste Regimento, se-a automaticamente no dia 1° de Janeiro seguinte,

Art. 15, Emseguida, ° Presldentefacuitarti a palavra aos representantes das bancada§ 10 A eleição para renovação da Mesa, observará o disposto no art. 13 e seguintes
e a maior autoridade estadual e federal presentes, para pronunciamento sobre deste Regimento não sendo permitida a recondução para o cargo de Presiden te na
aconteclrneito. mesma legíslatura.

)

)

}

)

. . . .

Art. 16, Con:luídos os pronunciamentos, o Presidente dará. por encerrado os trab:J.lh~rt. 21. Constituída a Nova Mesa, encerrar-se-é sessão quando o Presidente anunciar
anunciandr para 15 de Fevereiro a primeira reunião da Sessão Legislativa da legislaturpa~a o dia 15 de fevereiro, às 19:00 horas, a sessão solene de instalação da sessão
que se inidh. leglslatura anual.

.S a
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Art. 22, No dJa 15 de fevereiro, na primeira parte da sessão, o Prefeito Municipal t Art. 28. Para o preenchimento do cargo va.go na Mesa, haverá eleição suplemen tar n~:
apresentará mensagem do Poder Executivo, aos representantes do povo com assento f primeira sessão ordinária seguinte àquela na qual se verificar a vaga.
na Câmara. '

I Art, 29. Os membros da Mesa não poderão fazer parte de qualquer Comissão
\rt, 2:), O Suplente de Vereador convocado somente poderá ser eleito para cargo da) ~ente ou Temporária, excetuando-se na hipótese do parágrafo único deste artigo
:\Iesa quando não seja possível preenche-Ia de outro modo, a menos que o vereador I •

titular esteja impedido de reassumír o mandato. ( .Parágrafo único - Os Vice-Presidentes e o 2° Secretário, poderão pertencer às Comissões.
; ficando todavia impedidos de nelas funcionar no curso do exercício da Presidência l'

~ I"~:l renéncia ou impedimento e na falta de qualquer membro titular da Mesa, \ da P Secretaria, nos casos de impedimento, licença ou ausência do Presidente e do i
assumirá o nernbro substituto imediato. Secretário.

,- .
)

~ 21l Na renúncia ou impedimento ou falta do substituto dos imediato(s) far-se-á nova 1
eleição para lodos cargos vagos.

J

)

~ .3') Quande o Vereador titular reassurnir, será feita nova eleição para o cargo da ,
Mesa. que estiver sendo ocupado pelo Suplente, para mandato coincidente com os '
demais.

Art. 30. É defeso ao membro da Mesa falar de sua cadeira sobre assunto alheio ãs
incumbências do cargo, sempre que pretender propor ou discutir matéria ou participar
de debates, o membro da Mesa deixará o assento que-nela ocupar, utilizando-se do
microfone, exceção feita à Presidência da Mesa.

Art. 24. Modíficar-se-ãa composição permanente da Mesa ocorrendo vaga em qualquer'
dos cargos qUI! a compõem.

CAPÍTULO III
DA MESA DIRETORA

SEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA MESA

)

)

)

Art. 25. Consslerar-se-ã vago qualquer cargo da Mesa, quando: Art. 31. A Mesa Diretora é órgão de direção dos trabalhos legislatívos e administrativos
I - extinguir-se o mandato polítlco do respectivo ocupante, ou se este o perder; . da Câmara.
II - llcenclar-se o membro da Mesa do mandato de Vereador, por prazo superior a' Art. 32. É da competência privativa da Mesa Diretora:~ , .

cento e vinte (lias, salvo por motivo de doença comprovada;
111 - houver renúncia do cargo da Mesa pelo seu titular; I . Na parte legislativa:
IV - for o Vereador destituído da Mesa por decisão do Plenário. : a) propor projetos de resolução que criem, transformem ou extingam cargos, empregos
Art. 26. A renúncia do Vereador ao cargo que ocu pa na Mesa será feita mediante: ou funções dos serviços do Poder Legislatívo, bem como a fixação e alteração da
comunicaçãoescrítn e será tida como efetivada mediante a simples leitura em Plenário. ~ respectiva remuneração;

. ~ -b) apresentar lei que fixa ou atualize o subsídio do Prefeito, Secretários e dos Vereadores;
Art.27. A desituição de membro da Mesa ocorrerá quando houver comportamento c) apresentar projetos de decreto legislativo concessivos de licença e afastamento do

. comprovadànente desidioso ou inefícíente ou ainda quando tenha se prevalecido do: Prefeito;
cargo para fins ilícitos dependendo de representação formalizada por qualquer Vereador I d) assinar, por todos os seus membros, as resoluções e os decretos legislativos;
acolhida por deliberação do Plenário, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos membros da: e) autografar os projetos de lei aprovados para sua remessa ao Executivo:
Câmara. O determinar, no início da Legislatura, o arquivamento das proposições não apreciadas

I
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convidar o orador a declarar, quando foro caso, se vai falar a favor ou contra a
toposição;
~ interromper o orador que se desviar da matéria em debate, falar sobre o venci~o ou
~ltar com a consideração devida à Câmara ou a qualquer de seus membros, advertindo-

II - Na pare .idministratíva. r ~. e em caso de insistência, retirando-lhe a palavra;
a) elaborar» proposta orçamentaría anual da Câmara a ser incluída no orçamento d(~)determinar o não registro em ata de discurso ou aparte quando antí-regímental:
Município; .) convidar o Vereador a retirar-se do recinto do Plenário, quando perturbar a ordem;
b) baixar aii' para alterar dotação orçamentária com recursos destinados as despesa:~ comunicar ao orador que dispõe de três minutos para conclusão de seu
da Câmara;,' . A )fonunciamento, chamar-lhe a atenção ao esgotar-se o tempo a que tem direito, e
(J organíz» cronograma de desembolso das dotações .orçamentanas da C~tI;l~ra~pedir que, nesse ínterim, sofra ele apartes;
vinculadasao repasse mensal das mesmas pelo Executivo bem como dos credlto~) decidir sobre as questões de ordem e as reclamações, ou atribuir a decisão ao
suplemeruses quando for o caso; , . . . llenário, em caso de recurso;
d) devolvemo Executivo no final de cada exercrcio o saldo de Caixa, se h.ouver, .0 fazer-se substituir na Presidência, quando tiver que deixar o recinto do Plenário ou
e) enviar anFxecutivo as contas do Legislativo do exercício precedente para Il1corporaçuguando tiver que exercer o voto secreto e convocar substitutos eventuais para as
às contas ãJ Município; iecretarias,na ausência, licença ou impedimento dos Secretários;
t) detcrmiar a realização de concurso público para provimento dos cargos do qua.dnM) anunciar a Ordem do Dia e o quorum presente;
da Câmara, 'iomologã-lo e designar a banca examinadora; h) submeter à discussão e votação as matérias constantes da pauta;
g) autoriza despesas para as quaís a lei não exija licitação. ?) anunciar, antes do encerramento da sessão, os Vereadores que estiveram presentes

~os.que estiveram ausentes aos seus trabalhos;
. S~çÃO II p) organizar, sob sua responsabilidade e direção, a Ordem do Dia da Sessão seguinte

DA COMPETÊNCIA ESPEC1FICA DOS MEMBROS DA MESA é anunciá-Ia ao término dos trabalhos;
A ,. • ( • (' .~) convocar sessões extraordinárias, secretas e sole?es, .nos-termos deste R~gimen:o;

Art. 33. O P.residente da Câmara e a mais alta autoridade d? Poder Legl~latl:o e dr) promulgar as leis, as resoluções eos decretos Iegislatívos, nos termos regtmentats:
Mesa, dirigtldo o Plenário bem como a todos os serviços aux~hares do Legíslatívo, errs)declarar empossados os Vereadores retardatários e suplentes, bem como o Prefeito
ccnformldaie com as atribuições que lhe conferem este Regímento. quando tratar-se do Presidente da Câmara no exercício substitutivo da chefia do

! I; Executivo Municipal. /
Art.34, Compete ao Presidente da Câmara: t) declarar extintos os mandatos do Prefeito, de Vereador e de Suplente, nos casos

previstos em lei, e, em face da deliberação do Plenário, expedir decreto legislativo de
I· quanto i;; sessões em geral: . . .. perda de mandato;
a) presidi-hs, abrindo-as, conduzindo-as e e~cerrando-as, .nos termos reglmentals~) convocar Suplente de Vereador, quando for o caso;
b) suspenõ-las 01.1 levantá-Ias sempre que Julgar conv~!1Iente ao bom andamenly) declarar destituído membro da Mesa ou de Comissão Permanente, nos c~os previstos
técnico oudisciplinar dos trabalhos, na forma deste Regimento; . neste,Regimento;
c) fazer oservar o Regimento e, quando julgar necessário à ordem dos trabalh~) assinar, juntamente com os Vereadores, as atas das sessões e os atos da Mesa;
mandar eecuar as galerias; ~) justificar a ausência de Vereadores, nas hipóteses regimentais.
d) 'fazer lera ata, o expediente e as. comunicações pelo 1° Secretário; 1

. e) concede! a palavra aos Vereadores;

na Legislatsa anterior. .
g) elaborare regulamento interno de atribuições dos órgãos da Câmara.
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H - Quanto iE proposições: .V - Quanto às publicações:
a) despachálas às Assessorias Técnico-Legislativa e das Comissões, bem como 'a) não permitir a publicação de expressões, conceitos e discursos Inrríngentes ,:~1S

Comissões rfl'manentes; . normas regimentais;
b) determirur a retirada de proposição da Ordem do Dia, nos termos deste Regimento~b) determinar que as informações oficiais sejam publicadas por extenso ou apenas
c) não acelttl' requerimento' de audiência de Comissão, quando impertinente, o 'em resumo, ou que sejam somente referidas na ata;
quando solrí~ a proposição já se tenham pronunciado as Comissões em númer~c) ordenar a publicação das matérias que devam ser dívulgadas,
regimental; . (
d) mandar arquivar o relatório ou parecer de Comissão Temporária que não hajl;VI - Quanto aos atos de intercomunicação com o Executivo:
concluído !E1' projeto; ';a) receber as mensagens de proposição legislativa, fazendo-as protocolar;
e) declarar prejudicada qualquer proposição, que assim deva ser considerada, m,b) encaminhar ao Prefeito, por ofício os Projetos de Lei de sua iniciativa, aprovados
conrorrrndsíc regimental; :ou rejeitados bem como os vetos rejeitados ou mantidos;
D. despacha! os requerimentos submetidos à sua apreciação, especialmente os qu~ic) solicitar ao Prefeito informações pretendidas pelo Plenário.
versem soba pronunciamentos de Vereadores e atos do Poder Legislativo.j

~VII- Quanto aos atos administrativos:
lI! - Quantoàs Comissões: i;a) assinar a correspondência destinada aos órgãos e autoridades federais, estaduais e
a) nornear.I vista da indicação dos líderes os membros efetivos das Comissões e se~,municipais;
Suplentes; . .: ~b) zelar pejo prestígio e decoro da Câmara;
b) nomear, atendendo índtcação dos Líderes, na ausência -do membro efetivo d!~c)autorizar a realização de conferência, exposições, palestras ou seminários no edifício
Cornissão.sa bstituto ocasional, observada a proporcionalidade partidária; ':da Câmara;
c) declarara perda de cargo de membro da Comissão quando o Vereador incidir nqd) visar a carteira de identidade parlamentar fornecida aos Vereadores;
número dehltas previstas no § 2° do art, 69, deste Regimento Interno; "e) ordenar as despesas da Câmara e proceder, juntamente com a emissão de cheques
d) convocarreuníão extraordinária de Comissão para apreciar proposição em regim;e movimentação das contas bancárias da Casa em conjunto com o 10 Secretário;
de urgência ' '. . ::t) colocar à disposição do Plenário e fixar em local público mensalmente o balance te
e) presidir 1ft reuniões dos Presidentes de Comissões Permanentes e Temporárias; <da Câmara do mês anterior;
f) convidar o relatór.jn; outro membro da Comissão a explicar as razões do parece;g) administrar o pessoal da Câmara fazer: •• .avrar e assinando os atos de nomeação,
consíderadaínconclusívo, impreciso ou incompleto; ?promoção, reclassíficação, exoneração, aposentadoria, concessão de férias e de licença;
g) nomear-i vista da indicação partidária, Comissão Temporária e de Inquérito, nG,h) atribuir aos servidores do Legislativo, vantagens legalmente autorizadas;
termos dess Regimento. i)j) determinar a apuração de responsabilidade administrativa civil e criminal de
. 1serv!dores faltos os e aplicar-lhes as oenalídades:

IV - Quanteàs reuniões .da Mesa: ~j)praticar quaisquer outros atos atínertes à área de gestão de pessoal;
a) presidi-hs; ;'k) mandar expedir certidões requerídas para a defesa de direito e esclarecimento de
b) tomar pate nas discussões e deliberações, com direito a voto e assinar os respectiv~situações;

. atos; ;1) exercer atos de polícia em quaisquer matérias relacionadas com as atividades da
c) ser agene executor das decisões da mesa cuja execução não foi atribuída a out1Câmara, dentro ou fora do seu recinto; . .
dos seus Illimbros.· srn) representar em nome da. Câmara junto aos Pod~res da União e do Estado, inclusive
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VIII - Compete ainda ao Presidente da Câmara: t § 10 No caso de ausência previsto no caput deste artigo, a substi tuíção se dará tanto
a) exercer, em substituição, a chefia do Poder Executivo Municipal, nos casos previsto .no Plenário quanto administrativamente, conforme o disposto no artigo 35 deste
em lei: ~ ,:Regimento. .
b) representar a Câmara junto ao'Prefeíto e perante as entidades públicas e pri\'ada~
em geral; ~§ 2° O substituto do Presidente fará jus a todos os direitos e vantagens a este
c) fazer expedir convite para as sessões solenes; 1assegurados, quando no exercício da Presidência.
d) conceder a seu critério, audiências ao público:
e) requisitar força, quando necessária, à preservação da regularidade do funcionamern
da Câmara.

CAPÍTULO V
DA SECRETARIA DA MESA

)

l
)

j

l
l
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§ 10 Em qualquer momento o Presidente poderá, da sua cadeira, fazer ao Plenári,Art. 38. Os titulares das Secretarias, terão as designações de 10 e 20 Secretários.
comunicação de interesse público ou da Casa, :§ 10 O 2° Secretário será o substituto imediato do 10 Secretário nos casos de licença,
§ 2° O Presidente não poderá votar, exceto nos casos de empate, de escrutínio secreto}ausência ou impedimento.
no quórum qualificado de 2/3 (dois terços).' 1

'.§ 2° O 2° Secretário quando substituir o 10 Secretário no seu impedimento ou lícenca
§ 3° Para tomar parte em qualquer discussão o Presidente não precisa deixar ~por período superior a 15 (quinze) dias, fará jus aos direitos e vantagens a este
Presidência e o fazendo, não a reassumirá enquanto estiver sob debate a matéria en;'assegurado por este regimento interno.
que interveio. t

,;Art. 39. Compete ao 10 Secretário:
CAPÍTULO IV '

-r DA VlCE-PRESIDÊNCIA 11 - superintender os serviços administrativos e fazer observar o Regulamento Interno;
,r li' 'P - fazer a chamada dos Vereadores ao ab-: . .e a sessão e nas ocasiões determinadas

Art. 35, Os více-rresídemes, além do disposto no Art. 36, substituirão o Presidenl·pelo Pres.i~ente, anotando as presenças e as ausêncías, para efeito da percepção da
nos termos previstos neste regimento e farão parte do Colegiado de Direção da Mes!:parte vanavel da remuneração; .
tanto no plenário quanto administrativamente, ':lI! - ler a ata, as proposições e demais assuntos que devam ser do conhecimento da

Casa;
Art. 36, O primeiro e o segundo více-Presídentes poderão, em conjunto ou isoladamentf.IV - proceder à chamada dos vereadore- nas votações nominais ou secretas;
desempenhar missões de caráter diplomático, cívico, cultural aLI administrativo, pcY - assinar, juntamente com o Presidente, as resoluções, decretos e todos os atos da
convite ou delegação do Presidente. . t.,~esa; .

7V1 - superintender a redação das atas, determinando o resumo dos trabalhos das
Art. 37. Sempre que tiverquese ausentar do Município, o Presidente passarão exercídsessões; .
ao 10 více-Presídente, ou, na ausência deste, ao 2t) vice-Presldente ou substituto, peFVI1 - registrar, em livro próprio, os precedentes regimentais;

~
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V1II- fazer a inscrição dos oradores na pauta dos trabalhos: omissão de Constituição, Justiça e Redação;
IX . presidir as sessões plenárias em substituição nas ausências do 10 e 2° Vic'" Comissão de Economia e Finanças;
Presidentes: '. Comissão de Transportes, Urbanismo e Meio Ambiente;
X - assumir.juntamente com o Presidente, toda a administração financeira da Câmar '.;.:.Comissão de Educação, Cultura e Saúde;
inclusive assinando cheques: ""Comissão de Defesa do Consumidor,

CAPÍTULO VI
DAS COMISSÕES

~ 42 As C ,- T ' , d~: ,- orrussoes remporanas po em ser:
,to
!f
[Comissões Especiais;
r Comissão Parlamentar de Inquérito;
:.- Comissões de Representação;
I

j. Comissões Processantes.

SEÇÃO 1
DAS MODALIDADES DAS COMISSÕES

.-\rt.40, - As Comissões da Câmara são:

.,
,I

I - permanentes, as que permanecem por toda a legíslatura:
II - temporárias, as que são constituídas com finalidades especiais ou de representaçã'
e se extingtern quando preenchido o fim a qrie se destinam. ~.43, A audiência pública será realizada pela Comissão para:
Parágrafo úaico - Às Comissões, jrn razão da matéria de sua competência, cabe: i.

I-discutir, votar e emitir pareceres nos projetos de lei, nos termos do disposto nes~instruir matéria sob sua apreciação, caso em que a Comissão deverá publicar no
regimento; - ~rio Oficial ou Jornal Regional de grande circulação o chamamento das entidades
II - realizar audlênclas pú blícas, com entidades da sociedade civil; Ie deverão participar da audiência;
III - convocrr Secretários do Município e dirigentes de autarquias, empresas públicas tratar de assunto de interesse público relevante;
de socíedade de economia mista e de fundações instituídas ou rnantidas pelo Pode:
Municipal flua pres tal' informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições; ~o A audiência pública poderá ser realizada por solicitação de entidade da sociedade
IV - receber petições-\' reclamações, representações ou queixas de qualquer pesso(il.
contra atos (;lU omissões das autoridades ou entidades públicas; \
V - solicitarrlepoimento de qualquer autoridade ali cidadão; ~2°A audiência prevista para o disposto no inciso I poderá ser dispensada por
VI - apreciar programas de obras, planos municipais, regionais e setoriaís dlliberação da Comissão,
desenvolvtrren to e sobre eles emitir parecer,

SEÇÃO III
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA)

J
~
)

)

}

)

)

)

)

)

t. 44. Os representantes de entidade se .nanifestarão por escrito e de forma conclusiva,
,,

SEÇÃO Il
DA C&\tIPETÊNCIA DAS ÇOMISSÓES PERl\1Ai\fENTES E TEMPORÁRIAS

\10 Na hipótese de haver defensores e opositores, relativo à matéria Objeto de exame,
Comissão assegurará a audiência de todas as entidades participantes,
l

Art. 41. As (omissões Permanentes são: ~o Os membros da Comissão poderão, terminada a leitura, interpelar o orador,
.'
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SEÇÃO IV ~'30AComissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se-a sobre o mérito da
DAS COMISSÕE~ PERl\'IA.t'l"ENTESt:?~OSiÇãO, assim ~ntendida a col?cação do assunto sob o prisma da conveniência.

. ~lhdade e oportunidade, nos .segumtes casos: .
.\rt. 46.111iciados os trabalhos da Leglslatura, a Mesa providenciará, dentro do Pi: .
improrngável de cinco dias, a constituição das Comissões Permanentes, para to organização administrativa e de pessoal da Prefeitura e da Câmara;
legíslatun, de acordo com o previsto na letra "b" do art. 19. ~ criação de entidade de administração indireta e fundação;

. 1aquisição, alienação e concessão de bens imóveis do Município;
§ 1° As eomíssões permanentes são compostas por 3 (três) membros titulares~ licença para processar Prefeito e Vereador;
(três) siplentes, q,ue serão chamados para substituir pela ordem cronológic~ concessão de licença ao Prefeito;
colocaçe na lista de suplência. . 1. alteração de denominação de prédios, vias e logradouros públicos municipais;

I li . P reforma da Lei Orgânica; .
§ 20 Lo~ que constituídas, as Comissões Permanentes reunir-se-âo para eleo~ perda do mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores;
respectíws Presidentes e vice-Prestdentes e prefixar os dias e horas em que se re~d ~oncessão de título honorífico; .
ordinarümente. . . f declaração de utilidade pública.

. . ~ reforma deste Regimento Interno.
§ 3° O PJesidente será substituído pelo vice-Presidente. ~tt. 48. Compete àComissão de Economia e Finanças opinar, quanto ao mérito, sobre: .

SEÇÃO V i
DA COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DE CADACOMISSÃO t matéria tributária e empréstimos públicos;

. . , fixação ou alteração da remuneração do Prefeito e dos Vereadores, bem como da
Art. 47. Comissão de Constituiçãô, Justiça e Redação compete manifestar-se em tG/ba de representação do Prefeito, do více-Prefeíto.do Presidente;

) i
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a) Plano Diretor;
b) Código de Obras e de Edificações;
c) Código dt Posturas;
d) Código ck Zoneamento; R
e) Lei de Orienamento do Uso e Ocupação do Solo; ~t. 53. As Comissões Temporárias podem ser de:
O matéria referida na letra "C", do § 3° do art. 47, deste Regimento Interno; ~epresentação, Inquérito, Processantes, e Especiais.
g) quaisquer obras ou serviços públicos. " r

, , ~ 1° AsComissões de Representação tem por finalidade representar a Câmara em atos
1- Competeoplnar também sobre matérias relacionadas direta ou indiretamente c~ternos. '. ~
o transporte urbano e o meio ambiente. :'~

l§ 2° As Comissões Especiais são destinadas a desempenhar missões de interesse do
Art. 50. Compete à Comissão de Educação, Cultura e Saúde, opinar, quanto ao méri~egislativo, e podem ser constituídas, também, por proposta de pelo menos três
sobre assursos educacionais, culturais, desportivos, saúde pública, saneamento básià.!ereadores.
assistência t previdênéia social municipal e projetos de lei que visem declarar ~: '
utilidade púhlica municipal entidades que possuam fins filantrópicos. ~ 3° ~ Comissões Especiais terão sua finalidade especifícada na resolução que as

,~onstltuir, a qual indicará também o prazo para apresentação de seus trabalhos.
Art. 51. Compete à Comissão de Defesa do Consumidor opinar, quanto ao mérÍ'
sobre o C6dtgo Administrativo de Processo Fiscal e nas matérias relacionadas dire~ 4° ~ Comissões Processantes, serão constituídas com a finalidade de apurar as
ou indiretamente com os interesses do consumidor, inclusive, como contribuinte ~fraçoes poJitico-administrativas do Prefeito e dos Vereadores, no desempenho de
erário públao. !uas funções e nos termos fixados neste Regimento.

~
§ 5°. São infrações polfttco-admtnístranvas.

c) projetos de lei orçamentária, plano plurianual de investimento, lei de diretri ) Fiscalizar os produtos de consumo e seu fornecimento e zelar pela sua qualidade;
orçamentanas e abertura de crédito; . ) Receber e investigar reclamações e encaminhá-Ias ao órgão competente;
d) concesso de anistia ou isenção fiscal; . ) Emitir pareceres técnicos, quanto aos assuntos ligados ao consumidor e ao usuário;
c) qualquer proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou desp . ) Contratar serviços técnicos de laborat6rios, de analises e de técnicos em assuntos
pública; .. rtinentes ao consumidor, quando necessários;
O Código Tributário Municípál: ~: Informar aos consumidores e usuários, individualmente e através de campanha
g) Código Alj,ministrativo do Processo Fiscal. '~ública;

i~ Manter intercâmbio e formas de ação conjunta com órgãos públicos e instituições
,~rt.49. Compete à Comissão de Transporte, Urbanismo e Meio Ambiente oRinar, qualÍarticulares.
:10 mérito, ll~tS matérias referentelt: '.

À,rt. 52. O mérito das proposições serão analisados na alçada de cada Comissão.
r1.
i:
1

SEÇÃO VI
DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS

I)

)

)

Parágrafo único - Compete ainda a Comissão de Defesa do Consumidor:

a) Opinar sdirc proposições relativa~ a produtos, serviços e, quando cabível contrat~!:· impedir o funcionamento regular do Poder Legislativo;

"I,,' .,"~ .; •.

'1 r~':'
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II - impedir () exame de livros, registros contábeis, folhas de pagamento e dem ) - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos dentro de
documentos que devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como a verificaç inco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denuncia e dos
de obras e serviços munícípaís, por comissão de investigação da Câmara ou audíto ocume~tos .qu~ a instruírem, para que no prazo de dez dias apresente defesa prévia,
regularmente instituída; . or escrtto, índrque as provas que pretende produzir e arrole testemunhas, até o
III - desatender, sem motivo justo, as convocações ou pedidos de informações' : áxi~no de ~ez, as quais dev~rã? ser_ traz idas pelo denunciado para prestarem
Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular; .Ii' epoünento.Jndependente de mnmação pessoal. Decorrido o prazo de defesa. a
IV - retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos oficiais sujeitos a e~omissão Processante en;itil',á parecer em. c ínco dias, opinando pelo prosseguimento
formalidade; ~u arquivamento da denúncta, a qual, neste caso, será submetida ao Plenário. Se a
V - deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, o projeto de lei de diretriz "omiss~o opinar pel.o pr?sseguimento, o Presidente designará, desde logo, o início da
orçarnentarias e a proposta orçamentária anual; ynstr~lçao e determinara os atos e diligências que se fizerem necessãríns p:11'1 ()

VI- descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro; ~epOlmento do denunciado e inquirição das testemunhas;
VII - praticar, contra expressa disposição de lei, ato de sua competência, ou omitir-i" - O denunciado deverá ser lntímndo de todos os atos do processo, pessoalmente 011

na sua prática; :jQa pessoa do seu Procurador, com antecedência mínima ele vinte e quatro horas
VIII - omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses ~~ndo-lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular pergunta;
Município, sujeitos á administração da Prefeitura; ,~ testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa;
IX - ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar~~ - ~oncluída a inst~ução, ,será abe;ta vista do processo ao denunciado, para razões
da Prefeitura sem autorização da Câmara Ml!flicipal; ~naIs, no prazo de CInCOdías, e apos, a Comissão Processante emitirá Parecer Final
X - proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo. ',ela proced_ência ou Improcedência da acusação, e solicitará ao Presiden te da Câm ara

Ico?vocaçao de sessão par~ julgamento. Na sessão de julgamento, o processo será
§ 6° O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infraçll.,cto mtegralmente, e, a seguir os Vereadores que o desejarem poderão manifestar-se
definidas no parágrafo anterior, obedecerá o seguinte rito: }rbalmente pelo tempo máximo de quinze minutos cada um, e, ao final, o denunciado

.J.u seu Procurador terá o prazo máximo de duas horas para produzir a sua defesa
I - Adenuncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposi~lal;
dos fatos e indicação-das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedidoi - C~ncluÍ~a a defesa proceder-se-á a tantas votações nominais quantas fareI),' as
votar sobre a den(f'nç,ia e de integrar a Comissão Processante. Se o denunciante fowfraçoes .artIculadas na denúncia. Considerar-se-á definitivamerlte afastado do cargo
Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal para os atos :lde~uncIa~o que for declarado, pelo voto de dois, terços, pelo menos, dos membros
processo, e só votará, se necessário para completar o quorum do julgamento. Sf. Câmara, incurso e~ qualquer ~as infrações definidas no § 1.0 deste artigo. Concluído
convocado o suplente de Vereador impedido de votar, o qual não poderá integratJUlgamento, o P~esldente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará
Comissão Processante; f' ,vra~.a:a que consigne a votação nominal sobre cada infração, e, se houver condenacão
II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão ordlná.r Ira o competente decreto legislativo de cassação do mandato do Prefeito. ' ,
determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidid' - O processo a que se refere es te artigo deverá es tal' concluído den tI'O de noventa
recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituíd~as ~ontados. da data em que se efetivar notificação inicial do denunciado. Transcorrido
Comissão Processante, com três Vereadores sorteados dentre os desimpedidt~azo sem Julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia.
observada tanto quanto possível a proporcíonahdade partidária, os quais elegerão deHlI a riue ~o~r~ os mesmos fatos. .
logo o Presidente e o Relator; - . ~ - estltLllçao dos membros da Mesa, nos termos dos artigos 25, IV e 27 deste
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R~:rmenro. : . resolução, se a Câmara for competente para deliberar a respeito, ou por conclusões,
, serem encaminhadas ao Ministério Público, se for o caso.

SE~ÃO 'VU . , ;

DAS COM1SSÕES PARLAL\1EN'ftL'lU:S DE INQUÉRITO .~~60 As Comissões Parlamentares de Inquérito terão como dispositivos subsidiários
( • • ., A, ra a sua atuação, no que for aplicável os Códigos Penal e de Processo Penal.

Art, 54. AsCcmlssões Parlamentares de Inquérito serão criunas na forma da LeI Organ : .
do Município, independentemente de deliberação do Plenário. j70 Qualquer Vereador poderá comparecer às Comissões Parlamentares de Inq uérito,

. _ ilas sem participação nos debates e, desejando esclarecimento de qualquer parte,* 10 - O Presiden!e, no prazo de ,qu,ar_enta e oi~o horas contado da ~naça~ da ~querer~ ~o Presidente da Comissão, sobre o que p~'etende = inquirida a testemunha
pUDlÍcará resolução de sua consutuíção, especlfica~~o o fa~o,a, ser investigado, lú o índlciado, apresentando, se entender conveniente, quesitos.
vereadores .iue a constituirão, observada a cornposrçao partídária, e o prazo de st
duração que- não será superior a cento e vinte dias, prorrogáveis a juízo do Plenmso Não se criará Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem funcionando

. , . ~ielomenos cinco, salvo mediante projeto de resolução com o quorum de apresentação
§ 2') .-\ Comissão Parlamentar do Inquérito poderá requisitar técnicos especIulizu'te um terço dos membros da Câmara.
para realizar as perícias indispensáveis ao completo esclarecimento do assunto. ;,
. . '~ SEÇÃO VIU
§ 30 No exercício de suas atribuições a Cotpissã~ ~od~r,á, dentro e, f~ra da Câm~! DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES
observada a legislação específica, diligencíar, ouvir índícíados, inqUlr~r.testem~n,h'i . .
requisitar informações e documentos, requerer a convocação de Secretanos MumcI~t. 55. As Comissões reunir-se-ão na sede da Câmara.
e tomar depoimento de quaisquer autoridades. j~:

", t. 56. As reuniões das Comissões Permanentes realizar-se-âo:
§ 40 lndiciados e testemunhas serão in~rm~~os de ~co:do :om a~ pr~~criçâ~
estabelecidas na legislação penal. Em caso Justtflcado, a tntimaçao sera solícitada ,se ordinárias, nos dias e horários por elas estabelecidos no início da sessão legislativa,
Juiz Criminal da loc~idade onde o intimado se encontre,,~vo deliberação em contrário; , .

,. , :f,~se extraordinárias, mediante convocação especial para dia, horário e fim indicados,
I - Após tomar depohnento do índíciado ou indiciados, o preside~te ~~ Co~is~ãO d ;servando-se, no que for aplicável, o disposto neste Regimento sobre a convocação
a) prazo de dez dias para que o mesmo apresente sua defesa ou justificativa, InclU, ' sessões extraordinárias da Câmara.

Idocumentos; , '
b) prazo de dez dias, no caso de mais de um indiciado. . j, rágrafo único - Em qualquer hipótese, a reunião de Comissão Permanente ou
II - Os tndtclados, ou testemunhas, poderão fazer-se acompanhar de advogados, ,mporárla não poderá coincidir com o tempo reservado à Ordem do Dia das sessões
terão livre acesso aos autos nas dependências da Câmara Municipal. , :dinárias da Câmara.
Ill- Para formalização da defesa ou justificação, ser-lhe-à forneci da uma cópia int-;
dos autos da acusação que lhe é imputada. ~ . 57. As Comissões reunír-se-ão com a presença da maioria de seus membros,

§ 50 A Comissão Pflflamentar de l~quérito redigirá relatório, que concluirá por prc . ágrafo único - A pauta dos trabalhos das Comissões, salvo em caso de matéria em

- .'- .- .
"~'('''" '- - ""'.1~ •

. f"" . "....... .' . ·~I.. I~. • .•.'#.k:'"., ., -::"'i- ..•. ,-- ~
:~'~." j...:.:..~•• ,~,. M~ :6!"~',t:'~~""ôif·b:'~'··.?",;'~.~~·-•..



J~
}

,}

regime de urgência será fixada nas dependências da Câmara.com antecedência míl.: ..t. 63. As Comissões serão secretariadas por servidores da C.âmara.
de três dJ:1Súteis, devendo ser distribuída aos titulares e suplentes da respec .
Comissão mediante protocolo. . ,arágrafo único - Ao Secretário da Comissão compete, além da redação das atas..«

tirganização da pauta do dia e do protocolo dos trabalhos com o seu andamento.
Art. ;8. As deliberações conclusivas nas Comissões serão tomadas pelo proc:: . .
nominal c maioria de votos. '. !rt. 64~ Das reu niões das Comissões Iavrar-s e-ão atas dati! ografad as elas qUJ is

lionstarao:
Art. 59. As reuniões serão públicas, salvo os casos expressos neste Regimento ou qua ...'l

o deliberar a Comissão. . t ~ o dia, a hora e o local da reunião;
S) os nomes dos membros presentes e os dos ausentes com causa illstific~lda nu sem

Art. 60. Os trabalhos das Comissões iniciar-se-ão, salvo deliberação em contrário, ~la; .
leitura e djscuS~ão da ata da reunião anterior que, se aprovada, será assinada p1) a distribLli~ãO das matérias p~r assunto e relatores;
res pectives Presidentes. I) as conclusoes dos pareceres lidos:

~ referências sucintas aos debates; .
Art. 61. É facultado a qualquer Vereador as~istir às re~niões das Comissõ~s, discul os pedidos de adiamento, diligências e outras providências.
assunto em debate, pelo prazo por elas prefixado, envíar-lhes, por escrito, mforma,·
ou esclarecimentos, bem como apresentar emendas. ~t. 65. As reuniões ordinárias ou extraordinárias das Comissões durarão o tempo

ecessãno aos seus fins, salvo deliberação em contrário.
Parágrafo único - As informações ou esclarecimentos apresentados serão anexal!
aos pareceres, se o autor o requerer e a Comissão o deferir. §t. 66. As reuniões poderão ser reservadas ou secretas,

Art. 62, - j) estudo de qualquer matéria poderá ser feito em reunião conjunta de dl,.l ° Salvo deliberação em contrário, serão reservadas as reuniões em que haja matéria
ou mais Comissões, por iniclativa de qualquer delas, aceita pelas demais, sob a dir ;~e deva ser debatida apenas com a presença dos servidores a serviço da Comissão e
do Presidente mais idoso, . ~rceiros devidamente convidados.,

l
)

b
j

)
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)

)

)

y

r ,
Parágrafo único L NIls reuniões conjuntas observar-se-ão as seguin tes normas: I. ;'2,° Serão obrigatoriamente secretas as reuni ões ,q LI ando as Comissões tiverem que

fllberar sobre perda de mandato.
a) cada Comissão deverá estar presente pela maioria de seus membros; ~

. b) o estuêo da matéria será em conjunto, mas a votação far-se-á separadamente;,13°. Nas reuniões secretas, servira como secretario de Comissão, por deslgnação do
c) cada CDmissão poderá ter o seu relatar se não preferir relator único; :Iesldente, um de seus membros.
d) o parecer das Comissões poderá ser em con] unto, desde que consigne a manifestia.,
de cada urna delas, ou em separado, se essa for a orientação preferida, menciona. ;40 Só Vereadores poderão assistir as reuniões secretas.
em qualquer caso, os votos vencidos, ou em separados, os pelas conclusões e os I o' ,

restrições. . .p Dehberar-se-a sempre, nas reuniões secretas, sobre a conveniência de seu objetivo
ando da cassação de mandato do vereador ser discutido e votado em reunião secreta

~,l~~~~~=m:Q~c~~=;_~;:_6; '''':.:,,,,, •.,, ·~~;=;~7::~fgr~~~~~<j~~~r.~~~·l:t,?\~~~I~W'~~~~ld;\..~1
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SEÇÃO L'X
DÁ PRESIDÊNCIA DAS COMISSÕES
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do plenán», Neste caso, a comissão formulará pelo seu Presidente, a solicitaçü\ .'
President da Câmara, que a submeterá ao exame do plenário. ; ,!

SEÇÃO X
DAS VAGAS NAS COMISSÕES

..'t. 69. - As vagas nas Comissões venflcar-se-ão:

., com a renúncia;
.\rt. 67. ,il(; Presidente da Comissão compete: ;1 - com a perda do lugar;

'tU - com a investidura em cargo do Poder Executivo.
'.l) ordena e dirigir os trabalhos da Comissão: f
b) dar-llu conhecimento de toda a matéria rece?i~a; i10 A renúncia de qualquer membro da Comissão será definitiva desde que
c) desigmr, na Comissão, relatores para as rnatenas: <omunicada, por escrito, ao Presidente da Câmara.
d) resolw as questões de ordem;· ~
c) ser o ~{'mento de comunicação da Comissão com a Mesa, com as outras comisi 20 Perderá automaticamente o lugar na Comissão o Vereador que não comparecer a
e com osl.íderes; ;·'inco reuniões ordinárias consecutivas, salvo motivo de força maior comunicado,
t) convocr as suas reuniões extraordinárias, de ofício ou a requerimento de qual~,.reviamente, por escrito, à Comissão e por esta considerado como tal. A perda do
de seus membros, apro_vadopela Comissã~.. ~gar será declarada pelo Presidente da Câmara, à vista da comunicação do Presidente
g) desermatar as votações; ~a Comissão.· .
h) assina os expedientes da Comissão. wtf.

.. ~ 3° O Vereador que perder o lugar na Comissão a ela não poderá retomar na mesma
§ }O Quado o presid~nte ~ncionar como relator, passar,á a Presidência ao substi"ssão legíslatíva.
eventual, enquanto díscutír ou votar o assunto que relatar. ~ .

. lí 4° A vaga na Comissão será preenchida por designação do Presidente da Câmara,
§ 2° Aoencerrar-se a legislatura, o Presidente providenciará a. fim ~e ~u~ os :..:uma das três sessões subseqüentes à sua ocorrência, de acordo com a indicação do
mernbror devolvarri'à Comissão os processos que lhes tenham Sido dlstnbUldos·~'íder.

/' ;4' t:
§ 30 O Pr\!sidente da Comissão, exercerá no âmbito desta, quanto às reuniões, no;':
couber, ai competências deferi das ao Presidente da Câmara para as sessões em g ,
prevlstasno art. 34 deste Regimento. :

. . " t. 70. Nenhum Vereador poderá presidir reunião da Comissão quanto se debater ou
Art. 68. fi~, por qualquer motivo, o Presidente deixar de fazer parte da Comissã.ptar matéria da qual seja autor ou relator. .
renuncia- ao cargo, proceder-se-à nova eleição para escolha de seu sucessor, sal!
faltar m6'lOS de três meses para o término da legíslatura, caso em que será subs ti ;.,~rágrafo único - Não poderá o autor de proposição ser dela relator.
pelo Vic~Presidente.

SEÇÃO XI
DOS IMPEDIMENTOS E AUSÊNCIAS NAS COMISSÕES

:' t. 71. Sempre que um membro de Comissão não puder comparecer às reuniões,

.••."._om_lverá:
nicar

ofatoaoseuPresidente. .
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§ 1 Se, porhlta de comparecimento de membro Efetivo, ou de Suplente, estiver.sem i 10 O prazo a que se refere este artigo será. duplicado à Comissão de Economia e
preiudícade o trabalho de qualquer Comissão, o respectivo Presidente solicitará [nanças, em se tratando de proposta orçamentarta e do processo de prestação de
líder da baseada do membro faltoso que indique o substituto. . óntas do Executivo.

I

:~ 211 Cessar.í a substituição logo que o titular, ou o suplente voltar ao exercício.

. .~,,
• < 20 Esse prazo será triplicado à todas as Comissões, em se tratando de projeto de
; ;Ódigo e reduzido pela metade quando se tratar de matéria em regime de urgência e

SEÇÃO XII ; emendas e sub-ernendas a eles relacionados.
DOS TRABALHOS NAS COMISSÕES .

. ~..:-rt. 75. O Presidente da Comissão terá vinte e quatro horas para designar relator.
An. 72. OsD\lbalhos das Comissões serão iniciados com a presença da maioria absolu~,
ele seus rnenbros e obedecerão 11seguinte ordem: i., t. 76. O relator tem, para apresentar o relatório, a metade de prazo atribuído à

lomissão. .
I . díscussà. e votação da ata de reunião anterior;
II . expediaite;
a) sinopsetía correspondência e outros documentos afetos à Comissão;
b) comunkução das matérias distribuídas aos Relatores.
III - Orden do Dia: ' , . rágrafo único - Os dez dias restantes serão divididos entre os demais membros da
a) conhecmento, exame e instrução de matéria de natureza legislatíva, ~omissão. . .
fiscalízaténu ou informativa, ou outros assuntos da alçada da Comissão; ~'.:
b) discussio e votação de proposição e respectivos pareceres sujeito à aprovação: ..t. 7~. Sen:p!e que qualquer Comissão solicitar a seus membros, no caso da mesma
Plenário di Câmara. ,.,ossUlr ~eclsao conclusiv~, ou ao Plenário, no caso da competência deste, informações
. > Prefe~to_sobre o que Julgar necessário ao melhor exame da proposição, o prazo

Parágrafo íníco - Bssa ordem poderá ser alterada pela Comissão para tratar de maté~ra emlss~o do parecer será suspenso, retomando a contagem tão logo seja recebida
em regi mede urgfmpia ou no caso de comparecimento de Secretário Municipal oll~~:mformaçao. .
qualquer nitoridade, ou ainda no caso de realização de audiêncía pública. .' , ,
Art. 73. AsComissões Permanentes poderão estabelecer regras e condições espedfi. '~7grafo ~~j:o ~ O disposto neste artigo aplica-se aos casos em que as Comissões
para a orgmízação e o bom andamento dos seus trabalhos, observadas as nor ,a izern dlhgenclaS em quaisquer órgãos públicos.
fixadas neae Regimento.

SEÇÃOXIlI
DOS PRAZOS

i~t.77. É facultado ao Presidente da Comissão, avocar para si a proposição para relatar.
. 50 em que, terá ° prazo de cinco dias para fazê-Io.

: • t. 79..Escoado o prazo sem que tenha sido proferido o parecer a matéria que tramitarregIme dA. . , ' c; . ~ urgenc» será Incluída na Ordem do Dia das sessões que restarem para
, \ a apreclaçao. •

) f\.rt. 74. É ce guinze dias úteis o prazo para qualquer Comissão Permanente pronllncf~' 8? AIComissão de Constituição, Justiça e Redação manifestar-se-á sempre em- ,~ melro ugar .se, a conta: da data do recebimento da matéria pelo seu Presidente. ; .
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,i t. 88. O Vereador é agente político investido de mandato parlamentar para representar
Art. 81. Soaente a Comissão de Constituição, Justiça € Redação maniíestar-se-ã sob;povo e seus interesses na Câmara Municipal. .
veto.

~:' tomar parte nas sessões e apresentar proposição; .
: . concorrer e votar na eleição para cargo da Mesa, das Comissões, 5:\h') impedinH~!!tl);

Art. 82. Ajiieam-se à tramitação das proposições submetidas à deliberação conclua ~ examinar a qualquer tempo os documentos existentes na Câmara;
das Comie.es as disposições relativas a turnos, prazos, emendas e demais formalida . requisitar da Mesa providências para a garantia de sua inviolabilidade e de suas
c ritos exibidos para as matérias submetidas à apreciação do plenário da Câmara.' rerrogativas , no exercício do mandato;

. .'. utilizar-se dos serviços da Câmara desde que para fins relacionados com suas
Art. 83.llirante o recesso, haverá uma Comissão Representativa da Câmara, eleitançócs.
última sesão ordinária do período legislativo, corri as atribuições que lhe for~;
especíalnente deferidas, na oportunidade, por Ato da Mesa Diretora. .

SEÇÃO XIV
DISPOSIÇÕES GERAIS

~ 'to 89. É assegurado ao Vereador, uma vez empossado:

Art. 84. i:~segurar-se-á nas Comissões, tanto quanto possível, a representa":'
proporcicral dos Partidos políticos. .' . '.'t. 90. Perderá o mandato o vereador que infringir o disposto no art, 80 da LOM.
Art. 85. Nlfi Comissões cada Partido terá tantos Suplentes quantos forem seus mernâ ~ .
efetivos eserão classificados por numeração ordinal. ; '10 Considera-se atentatório ao decoro parlamentar usar em discurso ali proposição,

. ' ressões que configurem crimes contra a honra ali contenham incitamento à prática
Art. 86. & Vereador participará como membro efetivo em até duas Comiss~. crimes. ,
Perrnanenes. v

1
1
;- ti • . -

J. 20 E incompatível com o decoro parlamentar.
Art. 87. Rtderão participar dos trabalhos das Comissões, desde que solicitados. :\ .
seu Presãente e.autorízados pelo Presidente da Câmara, técnicos de reconhc,: o abuso das prerrogativas legais asseguradas ao Vereador;
competêrcía ou representante de entidade que tenha legítimo interesse? a percepção de vantagens indevidas; ,
esclarecsiento da matéria sem ônus no caso deste último. !, - a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ali de encarzos

' .pe decorrentes. . e

SEÇÃO II
DA PERDA DO MANDATO E DA FALTA DE DECORO

TÍTULO III
DOS VEREADORES SEÇÃO 111

DAS PENALIDADES POR FALTA DE DECORO
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

SEÇÃO 1
DO EXERCÍCIO DO MANDATO

;to 91. As infrações definidas no artigo anterior, acarretam as seguintes penalidades,
, ordem de gradação:
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I - censuu;
11 - perdado mandato. ,50 Na hipótese do inciso V do parágrafo 3°, deste artigo, a Mesa aplicará, de ofício o

ãxtmo da penalidade, resguardando o princípio da defesa.
Art. 92. A~ensura será verbal ou escrita.

.'t. 93. A perda do mandato aplicar-se-ã nos casos e na forma prevista da LOM.

§ I () A cesura verbal seri aplicada em sessão pelo Presidente da Câmara ou
Comlssãn, !O âmbito deste, ao Vereador que: .: t. 94. Quando, no curso de uma discussão, um Vereador for acusado de ato que

:.enda a sua honorabllidade pode pedir ao Presidente da Câmara ou de Comissão que
r - ínobsesur os deveres inerentes ao mandato ou os preceitos deste Regimento.] )ande apurar a veracidade da argüição e cabimento de censura ao ofensor, no caso
fI - prat1c.llatos que infrinjam as regras de boa conduta nas dependências da Cas;.eimprocedência da acusação. . .
111 - perus-ar a ordem das sessões da Câmara ou das reuniões da Comissão. ,';

CAPÍTULO IJ
DAS LICENÇAS§ 2ll A cesura escrita será imposta pela Mesa ao Vereador que:

"

1 - usar en discurso proposição, expressões atentatórias ao decoro parlamentar; ; tI. 95. O Vereador poderá obter licença para:
II - pratica- ofensas físicas ou morais no edifício da Câmara ou desacatar, por atoS':
palavras miro parlamentar, a Mesa ou Comjssão, ou os respectivos Presidentes ... ~ desempenhar missão temporária de caráter cultural ou de interesse do Município;

; . . : - tratamento de saúde, devidamente comprovado e licença gestante;
§ 3') Conseerar-se incurso na sanção de perda temporária do exercício do mandI - tratar, sem remuneração, de interesse particular, desde que o afastamento não
por falta <k decoro parlamentar, o ~ereador que: )a inferior a 30 dias e não ultrapasse cento e vinte dias por sessão legislativa, e neste
1- reincidr nas hipóteses previstas nos parágrafos 10 e 20 deste artigo; " o, o Vereador não poderá reassumiro exercício do mandato antes do término da
11 ti -. ença:- pra l~r transgressão grave, ou reiterada aos preceitos do Regimento Intern·· . ' .
Código destíca e Decoro Parlamentar; ,. - ínvestídura em qualquer dos cargos referidos na LOM.
III - reveh::' conteúdo de debates ou deliberações que a Câmara ou Comissão i ; •

resolvido ivam firca( secretos; fIO A hc~nça ,depende de req,uerimento fundamentado, dirigido ao Presidente da
IV - revela documentos e informações oficiais de caráter reservado, que tenha . mara, díscutido e votado, apos o seu recebimento.
conhecíms.to no forma regimental; .~
V -" que cWxar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à Terça parte: '
sessões orãnárias da Câmara, salvo doença comprovada, licença ou missão autoríz 'i

pela enticlaJ.e. 1 i 6 '
" .t. ~ : Dar-se-a a convocação de suplente nos casos de vaga, de afastamento do

§ 40 Nos CGOS dos incisos I a IV do parágrafo anterior, a penalidade seráaplicacla' erCICIOdO,mandato para investidura nos cargos referidos na LOM, Oll de licença por
PI

,,' , azo superior a trinta di
enano, eu escrunneo secreto e por maioria simples, assegurada ampla defesa Ias.

infrator. . !

CAPÍTULO III
DA COi'lVOCAÇÃODO SUPLENTE

CAPÍTULO IV
DA VACÂNCIA
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Art. 97. -li vagas, na Câmara, verlficar-se-ão em VIrt~de de:
t. 100. É da competência dos Líderes:

I - falecímnto;
11 - renúaia;
III - perdsde mandato.

"

'. indicar o representante do respectivo partido político e seu substituto nas Comissões;
_ encaminhar a votação de qualquer proposição à deliberação do Plenário, para

rientar sua bancada, por tempo não superior a cinco minutos.

10 É concedido ao Líder, durante o expediente, salvo quando houver orador na tribuna,
Art. 98. Meclaração de renúncia do Vereador ao mandato, deve ser dirigida por esc' por prazo nunca superior a dez minutos, o uso da palavra para fazer comunicação
à Mesa endepende da aprovação da Câmara, mas se tornará efetiva e irretra Irgente ou responder a críticas dirigidas contra a política que defende.
depois dekda no expediente e publicado no Diário Oficial do Estado, ~.. '

." 2° O exercício da regalia do § 1° não será admitido na fase destinada a Ordem do
; , ia e no curso de discussão de matéria urgen te,s: 10 Cons.era-se também, haver renunciado:':'í ,

[ - o Vereaiur que não prestar compromisso no prazo estabelecido no § 4° do art.] " SEÇÃO III~ ,
deste Regmento. à" DO UDER DO PREFEITO
II - o Supente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no p, ~
de trinta Ias. ',' t. 101. O Prefeito poderá indicar Vereador para exercer a liderança do governo

: . ' unicípal, que terá as mesmas prerrogativas regimentais conferidas aos Líderes das
§ 21l A vaãucía, nos casos de renúncia, será declarada em sessão, pelo Presidenf epresentações partidárias.

-CAPÍTULO V
DAS LIDERANÇAS .

SEÇÃO I
DA INDICAÇÃO DOS LÍDERES

,arágrafo único - Poderá haver também o Vice-Lfder, sem, entretanto, ser-lhe conferido
, enhuma prerrogativa.

.~, '

CAPÍTULO VI
DO NOME PARLAMENTAR

r ,

Art. 99. Iider é 'o 'porta voz de uma representação partidária com prerroga", t. 102, Ao assumir o exercício do mandato, o Vereador, Oll o Suplente convocado
constante deste Regimento e será substituído, em sua ausência ou impedime scolherã o nome parlamentar com que deverá figurar nas publicações e registros da
pelo Vice~jjder. , ,asa. ,

~rágrafo único - AoVereador é lícito, a qualquer tempo, mudar o seu nome parlamentar
Parágrafcânico - A indicação dos Líderes partidários será feita no início das ses, ;ara o que dirigirá comunicação escrita à mesa, vigorando a alteração a partir daí.
legislatívasde cada Legíslatura, e comunicada à Mesa Diretora em documento subs; " '
pelo Direêric Municipal do Partido da respectiva bancada. ' , ,CAPÍTULO VII

. DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO MANDATO
SEÇÃO li

DA COM~ETÊNCIA DOS LÍDERES

I,
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, ·a:;:-.G~~'; ,", :t':""";' '.t'i;I;', ,,:';, "o,.~;9:â,~'•.;"ií,.w;,:~:,~~;,~;:,~~~~~"",!:-:
Art,101~mcaso deincapacidadeci~labsolut~j~gadaporsen~nçloucomprovad~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~
mediam laudo médico passado por junta constituída] no mínimo, de três médicos d'diplomática temporária, ressalvada a hipótese de opção, nos termos da LOM;
reputas.doneídade profissional, será o Vereador suspenso do exercicio do mandato
sem Pe;l;, de remuneração, enquanto durarem os seus efeitos,' II· O Vereador licenciado para tratar de interesses particulares;

CAPÍTULO VIII
DOS ~GENTES POLíTICOS

SEÇÃO III
DA AJUDA DE CUSTO

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. l{J8, Durante o recesso legislativo a remuneração do Vereador será integral.

iAr~,1~9,No períod~ que vai da posse aré o início da sessão legíslatrva ordinária, no
An. lO~(; subsídío dos Vereadores será fixado através de lei especial. fprlmelro ano da Iegíslatura o Vereador terá remuneração integral.

fr
Art. 10; ': Subsfdío do Prefeito, bem como a verba de' representação deste e do Vicer:
Prcfeiterráfíxada através de decreto legislativo, observado o disposto no artigo anterio~;
Art. lO~Udos no expediente, os projetos serão encaminhados à Comissão de Finanç~ CAPÍTULO I
e OrçaE~lj[()que no prazo improrrogável de.três dias, oferecerá parecer, J' , DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

§ .10 NP.i emitindo a Comissão, no tempo hábil, o parecer, o Presidente da Câm ~Art. 110, As sessõ~âmara serão:
desigmr5 Comissão Especial que opinará em vinte e quatro horas, i

, J . p:eparat~rias, ,as q,ue precedem a inauguração dos trabalhos na primeira e na.
§ 2<JOi,t;:ido o parecer, será o projeto colocado na Ordem do Dia para única díscussí .:terceIrasessao Iegislatíva de cada legislatura;
e vota{j;. J!>:%-din!,ias, as de qualquer sessão legislativa, serão realizadas na primeira e terceira,

1 t:;§G"sJe.ífaStie cada mês as 19:30 hs.: , -, ""'==-

," /: SEÇÃO II m ~e,x~raordinárias, as realizadas em dia ou horas diversas das prefixadas para as
DACOMPOSIÇÃO DO SUBSÍDIO; ordmanas; ,

~' •- solenes, as r~aliz~das para comemoração ou homenagem, a qualquer dia e hora,
Art. 1OiTe,rl direito à remuneração o Vereador licenciado nos termos dos incisos I e

lv
aOe~ave~~oprefíxação de sua duração; ,

do art.!,,?, ',;' pecais, a serem convocadas dentro ou fora do recinto da Câmara Municipal de
Dom A '

,!, quino, compostas de Leitura de Requerimento pelo I (J Secretário e uso da
§ 10 Ni'>lerá direito l remuneração: , rnbuna, com a presença mínima de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara,

I . o Ve!:~d\íírafastado da Câmara para lnvestidura no cargo de Secretário de Estal§ 1° Asessão ordinária não se realizará:
Secretíso da Prefeitura do Município, Ministro de Estado, ou chefe de mis;'à)

_, por falta de quórum;
~,;,i!!Al*,..t,.~w_~., '., ·.••: ... ,;':r.4 !..'.-~\"
4,:,;;.l:G%ãi:.l..fk:;;~é·:····.' ; .,.,,;-='.~~_'.';' t·'i>.···:.··r~,..;:··, "-:,:;,~,~ .••'~.



; adgrafo único - Não havendo número legal, o Presidente aguardará quinze minutos
:' caso o quorum não se complete, fará lavrar ata com o registro dos nomes dos
! :~readoJ'es presentes, declarando prejudicada a realização da sessão,

§ 20 ~:f'..lquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara na parte do recii'
reserv~{i :a~público, desde que: , t. 115, Se, ao iniciar sessão ordinária ou extraordinária, verificar-se a ausência dos

-, embros da Mesa" assumirá a Presidência, o Vereador mais idoso presente, que
esignará qualquer dos demais Vereadores para as funções de Secretário AD HOC.

> .

, )

b) por$.:lfberação do Plenário; ,
c) pOf.l;\iltirode força maior, assim considerado pela Presidência.

)

)

I . apTw.:nt~·seconvenientemente trajado;
lI· nãtJl'(H'le arma, e para esse fim, haverá fiscalização;
11I • c~··f!rw-se em silêncio durante os trabalhos;
IV - nãr.;líunifeste apoio OLl desaprovação ao que se passa em Plenário;
v . atcre>J à~determinações do Presidente,

SEÇÃO I
DA TRIBUNA LIVRE

t. 116, A Tribuna Livre terá um espaço de dez (0) minutos sem apartes, antes cio
§ :)0 O!!rcsidente determinará a retirada do assistente que se portar de forma' pfcio dos trabalhos disposto no artigo seguinte,
perturb ~s trabalhos, "

" 10 Os oradores deverão tratar de matéria de In teresse público, respeitar as imposições
§ 4/) NlI.~t;s~iosolene poderão usar da palavra, autoridades e homenageados a crité eitas pela. Mesa Diretora e fazerem inscrição com antecedência mínima de 03 (três)
do Pre~ent.f. da Câmara ou a pedido das bancadas partidárias, ; ias, não podendo desviarem-se do assunto em tela.~ I
Art. 1n A~sessões poderão ser prorrogadas a requerimento v~rbal de qualqU' 2° A P Secretaria receberá as inscrições e encaminhará ao conhecimento do
vereads aprovado pelo Plenário em votação simbólica, pelo tempo necessáríd residente e dos Líderes partidários,
conclue. de matéria em discussão, - ;'t

>:., 3° O orador terá o prazo de 05 (cinco) minutos para fazer sua explanação,
parágr*, único - O requerimento verbal deverá ser proposto até quinze minutos anil ,
do enC\'31amento da sessão e não comporta discussão, (í.'

Art. 111uncaso dê realização de sessão secreta, conforme o disposto no § 5° do afi
66 a ats-spectíva, juntamente com os documentos que a ela se refiram será encerr~
em im1ÊucJ'alacrado, etiquetado, datado e rubricado pelos membros da Mesa" rt. 117, As sessões ordinárias compõem-se de cinco fases:
recolhe ali arquivo.

;:•. Pequeno Expediente;
Art. 11).:15 gravações magnéticas das sessões serão conservadas na íntegra, vedan .' I . Grande Expediente; ,
se a rettdjza~ão das fitas, . II ~Comunicação de Lideranças;

~', . Ordem do Dia'~. , ,
Art. lIi A Câmara somente se reunirá quando tenha comparecido à sessão, P ,-_- Palavra Livre.
menos.an urço j..:~Ve, idores que a compõem,

)

)

SEÇÃO 11
DA REALIZAÇÃO DAS S~SSÕES

- , :. ~.""
~.."": -.-(\J' ....,,,,'v.\.-.". "' ,. ~~~;"
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, . .• § 13. Nenhum discurso poderá ser interrompido ou transferido para outra sessão,
§ 2° Qi1rande Expediente terá duração de sessent~ miriut~s, prorrog~vels apenas .•salvo se findo o tempo a ele destinado, na parte da sessão em que deve ser proferido e
caso de não haver pauta para Ordem do Dia, e destinar-se-à ao ~ema IIv~e, assegura; nas hipóteses dos arts. 171, 1n e 174,

JI"'.P' , quin,ze minuto~ para cada Vereador inscrito com direito a aparte,
Irv'.? / .. lIt c_ . _ , _. § 14, Em caso de requerimento de retificação ou irnpugnação da .ua. o Presidente

.0\, § 30 A Ordem do Dia destinar-se-á à apreciação da pauta da sessao e tera duraçao'considerará procedente ou não o pedido, cabendo recurso ao Plenário,
sessenta minutos, prorrogáveis a pedido de qualquer Vereador,

• .Q;."""", • ..-,,.. ,.~ . ,§ 15, Finda a primeira parte das sessões, por esgotada a hora ou por falta de orador,
§ 4° A Palavra Livre terá a duração do tempo que faltar para o encerramento da,sesS,terão início as Comunicações das Lideranças, não sendo permitido apartes,
e destÍnãr':sê:â Ú eXElicaç~~~ssoais.! quando o uso da. pal~vra sera da,
preferencialmente às lideranças e posteriormente aos oradores mscrítos. , I -As comunicações de Lideranças destinam-se aos Líderes que queiram fazer LISO (h

, 'jpalavra, pessoalmente ou por intermédio de více- Líder, por período de tempo
§ 50 Para pronunciamento do Grande Expediente e na Palavra Liv~e, devera o vere~, proporcional ao número de membros de suas respectivas bancadas, com o mínimo de
inscrever-se em livro próprio, que ficará sobre a Mesa e que sera controlado pelo 'três e o máximo de dez minutos.
Secretário, devendo'ser rigorosamente observada a ordem de inscrição, ..•-.,.,-..:--:e-=__ .....,..,-=
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§ 9° Quando o orador inscrito não responder a chamada para falar, perderáa vez.
§ 10 9 pequeno Expedie.!!.te terá a duração de sessenta minutos, ímprorrogáveis, e sé·
destinado: . § ID. Na sessão em que não houver pauta para a Ordem do Dia, o tempo previsto para

esta será incorporado ao Grande Expediente,
a) à leitura eaprovação da ata da sessão anterior, retificação ou impugnação da mes
b) à leiturarll:s documentos oriundos do Prefeito e de diversos; .
c) à breve comunicação dos Líderes sobre assuntos de relevância municipal: .'
d) ao conhedrnento do Plenário sobre os projetos que deram entrada na Casa; ,
e) à leitui'u d\).s indicações apresentadas pelos Vereadores;' .
f) à' apresentação de requerimentos verbais, especificados no art.
comportam discussão,

§ 11, A Mesa reterá e arquivará cópia de todo documento que for exibido durante o
pronunciamento.

§ 12. Os documentos apresentados no Pequeno Expediente e no Grande Expediente.
173, que n poderão os Vereadores solicitá-Ias à Mesa,

)
\,(
, j ,

:) ~ ;VVjl § 6° A inscrição será para cada sessão, podendo ser aceita com antecedência ~ , SEÇÃO III
~ 'tf/fJ superior a urna sessão ordinária. DA O~DEM DO DIA
;! ~:lf~ . .;,1/ ~ JGf - § 7° Qualquer orador que esteja inscrito para o Grande Expedíente ou Palavra LI1.. A.rt. 118. Na Ordem do dia, verificar-se-á previamente o número de Vereadores presentes
,J ij poderá ceder, no todo ou em parte, a vez a outro Vereador. . ;e a mesma só poderá ser iniciada mediante a presença da maioria absoluta dos

di', i.,I... ~embros da Câmara.J I § 8() É permitida a permuta de ordem de inscrição, mediante comunicação.~I pe=~t~.teà "Me~..:_ ... ~~. -~.in'4 ...::,'.~7_~~~._._.. ~~afo único.:.~~r:Slde:t:d~term~.:a~.á:o1";~c:et:~o.:~i~ura.~epr:osl~~:
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1 - constante da pauta aprovada conclusivamente pelas Comissões Permanentes para
apreciação de eventual recurso de um quinto dos membros da Casa.
I! - suieiu à deliberação do Plenário, para caso de oferecimento de emendas, na forma
do urt. 166.

xrt. 119 .. \ ausência às votações equipara-se, para todos os efeitos, à ausência às sessões"
r,:ssJi'·.tdJ a que se verificar a título de obstrução parlamentar legítima, assim"
considerada LI que for aprovada pelo Líder e cornunícada à Mesa, I
.~rt. 12n.:\ pauta da Ordem do Dia obedecerá a seguinte ordem: J

~ t •

[ - matérias em regime de urgência es pecíal.
11 - matérias em regime de urgência simples,
III - vetos.
IV - matérias em discussão única,
V - matérias em segunda discussão,
VI . matérias em primeira discussão.
VII - recursos,
VIII - demais proposições,

SEÇÃO IV
DO ENCERRAMENTO

Art. 121. Esgotado o tempo da sessão ou ultimados a Ordem do Dia e a Palavra Livre
o Presidente a encerrará,
Art, 122, Se o término do tempo da sessão ocorrer quando Iniciada uma votação, ese
será ultimada independentemente de pedido de prorrogação.

SEÇÃO V
DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS

ArL 125. A Sessão Extraordinária poderá ser convocada, em caso de urgência ou de
interesse público relevante:

I-de Ofício, pelo Presidente da Câmara,
Il- p~r deliberação do Plenário em requerimento subscrito por um terço dos membros
da Câmara .
Ill-pelo Prefeito Municipal.

§ 10
;,\ Sessão extraordinária será destinada exclusivamente à discussão e voucão d~IS

matérias constantes do ato de convocação. '

§ 2~ Durante os períodos de sessões a que se refere o parágrafo anterior. não serão
realizadas sessões ordinárias nem funcionario as Comissões Permanentes.

§ 3° O PresidenteprefLxará o dia, a hora e a Ordem do Dia da Sessão extraordinária
que serão comunicados aos Vereadores em Sessão ou mediante edital de convocacão.
ambos com vinte e quatro horas de antecedência. ~ ,

§ 4° Apllcar-se-ão às sessões extraordinárias, no que couber as disposicões atínentes
às sessões ordinárias. ' .

§ 50 A sessão extraordinária compor-se-a excJusivamente de Ordem do dia,

SEÇÃO VI
DA SUSPENSÃO E DO ',EVAN'TAMENTO DAS SESSÕES

Art. 123, Estando em apreciação rnatérü em regime de urgência. especial, a sessão s
poderá ser encerrada quando ultimada a deliberação. . Art.126. Suspensão é a interrupção da sessão por tempo certo por comeniênch técníca

. por falt de ouó '- ' •. ,:. a e quorum para deliberação, para recepção de personalidade ilustre eu em
Art. 124, É lícito ao Presidente, de ofício ou a requerimento de Vereador; com recurs' ~,~o de tumulto que comprometa a ordem ou em caso de solicitação formulada por
de sua decisão ao Plenário, retirar da pauta proposição em desacordo com as exigênci I er de bancada para tratar de assunto relevante, urgente, pertinente à sessão.
regimentais.

'~"':,).. Wl•..• "•...;.. ·-'.·..,:> •. I•••~
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§ I o A suspensão da sessão não determinará a prorrogação compensatória do tempo se pronuncia e não poderá:
destinado a qualq uer de suas fases.

I - no Expediente, quando for para solicitar retificação ou ímpugnaç~io de ara ou quando
se achar regularmente inscrito.

, II - para discutir matéria em debate, encaminhar votação ou declarar o seu voto.
III - para apartear, na forma regimental. .
IV- para explicação pessoal, na fase da palavra livre.
V - para levantar questão de ordem ou pedir esclarecimentos à Mesa.
VI - para apresentar requerimento verbal de qpalquer natureza.
VII - quando for designado para saudar qualquer visitante ilustre.
VIII - quando for citado nominalmente com agressões verbais.

Art. 130. Os debates deverão realizar-se com dignidade e ordem cumprindo ao Vereador'
atender às seguintes determinações regimentais: Art. ?33. Quando mais de 01 (um) Vereador solicitar a palavra simultaneamente, o

PreSidente conceder-la-ã na seguinte forma: . .
I - falar de p~ exceto quando tratar-se do Presidente, e, quando impossibilitado d '
fuzê-lo, requererá ao Presidente autorização para falar sentado, I - ao autor da proposição em debate.
U - dirigir-se ao Presidente ou à Câmara voltado para a i'v[esa,salvo quando responde. II - ao relator do parecer em aprecíaçuc
a aparte. III - ao autor da emenda. •
III - não usar da palavra sem a solicitação e sem receber consentimento do Presidente: IV- alternadamente, a quem seja pró ou contra a matéria em debate.
IV - referir-se 0U dirigir-se a outro Vereador pelo tratamento de Excelência ou Senhor

.:;::::;;..§ 2° Na hipótese da falta de qu6rum para deliberação: o Presidente aguardará quinze
minutos antes de passar à fase seguinte da sessão,.-
An, 12"'. Levanmnento é a interrupção definitiva da sessão em caso de tumulto gravei
ou quando se "!10tar os quinze minutos de sus p:ns ão, per~,necern falta de qoó:om,/

An. J 28. fora das casos expressos nos artigos 1;l e 172, so mediante deliberação da:
Câmara poderá a sessão ser suspensa ou levantada.

.yt..L~ ~ Câmara pod~ destinar o~Grande Expediente para pronLlnci~~~!.9_~
f.fJ2!.esentante da sociedade organizada sobre assunto de ínter~~~~.fibljç2!3.~rio
do Presidente ou a pedido de qualquer Vereador aQrovado Relo Plenár,io. '
Parágrafo única -,Cada manifestante terá cinco minutos para o seu pronunciamento e
o tempo restame será dividido entre os Vereado~es inscritos,

1
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1
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CAPÍTULO II
DA DISCIPLINA DOS DEBATES

SEÇÃO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 131. O Ve1eador a que for dada a palavra deverá inicialmente declarar a que títul .

I-usar da palavra com finalidade diferente do motivo alegado .
fI - desviar-se da matéria em debate.
m -.f~lar sobr,e a ~n~téria vencida (a menos que seja para apresentar recurso anulanelo
decisões que Infrínjnrn o Regimento Interno) .
IV - usar de linguagem unproprta.
V- ultrapassar o prazo que lhe competir.
VI - deixar de atender as advertências do Presidente.

SEçAo II
DO USO DA PALAVR>\

A1't.132. O Vereador somente usará da palavra:

SEÇÃO m
DA INTERRUPÇÃO DO DISCURSO

~' .===.- .~.
',- .. -."' • ,j, ~"'. o',', "',. -:or' •.. "~'_';' _ ..••.
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;\rt.134, o Presidente solicitará ao orador, por iniciativa própria ali a pedido de qualquer citado nominalmente e atingido em sua honra,
Vereador, que írurrrompa o seu discurso nos seguintes casos:

Ar!. 137, ~avrar-se-á a Ata com a sinopse dos trabalhos de cada sessão, cuja redacão
,\1'1. 15:':; Paru o aparte, ou interrupção do orador por outro para indagação ou ' obedecera a padrão uniforme, J

comentário relativamente à matéria em debate, observar-se-a o seguinte: '
, _ , ~- " ..,' § 1° As Atas datilogra!adas, serão organizadas em anais, por ordem Cl'ol1oI6gH::1.

! ·.~oaparte devera ser expresso em termos corteses e nuo podera exceder 2/(ClOIS), b encadernadas por sessao legíslat'va e recolhidas ao arquivo. '
minutos. : '

., 11 - ná~ S~rão per~litidos apartes par~lelos, sucessivos ou sem licença do orado:, § 2° ~a At.a :o.nstará. :~lista nominal de presença e de ausência às sessões ordi1lárias
lI! - nao e permitido apartem o Presidente. nem ao orador que fala em questão de e extlaordmanas da Câmara, '
ordem, em explicação pessoal, para encaminhamento de votação ou para declaração l

de voto.
IV - oaparteante permanecerá de pé quando apartei a e enquanto ouve a resposta do
aparteado. ,
V - solicitado aparte e negado com palavra Oll gesto, o aparteante não mais poderá
solicitá-Io, se o fizer, deverá ser imediatamente advertido pelo Presidente.

I . para votação de requerimento ele prorrogação da sessão.
Il para atender questão de ordem,

1
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I ,I 136 O' -, d II: I Art. . s oradores tera9 os seguintes prazos para uso a pa avra:
I 1

I ''''''ri r.j ~;~ / . I - 2 (dois) minutos pàrá' apartear se lhe for dado o aparte.
j ~ '\ II - 3 (três) minutos para apresentar requerimento de retificação ou írnpugnação da
~~ 1 A.tae levantar questão de ordem.
I'" I III - 5 (cinco) minutos para discutir requerimento, encaminhar votação, declarar voto"
I ' discutir parecer e proferir explicação pessoal.i IV -,Ia (dez) minutos paru_discu!il' Projeto de Lei, de Resolução ou Decreto Legísluttro,

I veto e artigo íselado de proposição.I V - 29 (YL~ minutos para discutir a proposta orçamentária, a prestação de contas eI. j a destituição de membro da Mesa.

li, lVI - 03 (três) minutos, em qualquer .momento da sessão para o vereador que for

W+i@:\lWáU@'41iawl\~~='~~-=:!BAkv=====:==

SEÇÃO IV
DOS PRAZOS PARA USO DA PALAVRA

,
~
)

CAPÍTULO III
DA ATA

TÍTULO V
DAS PROPOSIÇÕES E SUA TRAl\HTAÇAO

CAPÍTULO 1
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 138. Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara.

An. 139. Consistem as proposições em:

I-Proposta de emenda à Lei Orgânica;
II -Projeto de Lei Complementar;
III -Projeto de Lei; , .
IV· Projeto de Decreto Legislativo;
V - Projeto de Resolução;
VI - Projeto Substitutivo;
VII - Emenda e Subemenda:
VIII - Veto' ',
IX- Parecer de Comissão Permanente' ,
X- Relatório de Comissão Especial;
XI- Requerimento;



_1

XII - Indicação;
XlII- Representação; ratulações apoio e pesar.
XlV. Moções de rejádío, protesto, aplausos, cong , , ,

- di id m termos claros, de forma articulada, .
Art. 140, :\$ proposções devemo ser çe IgI as e. dicativa do assunto a que se referem,
':I.cOl1\panh:lcl:\s dcnl,>tificativae cOllterem,e.!:,ta lI1 1, " , VII VIII IX X ::J. XII e
l;:\CtIU'.lI1dl). quanl{\íi esta última, as espcClftcadas nos 1I1C1S0S , "" •

:\1 li do artigo anteror.

, I" m que o autor deverá solicitar ri sua
Art. 141. A justifio\;va podera ser or~, cuso. e, ser extraída da gravação da fita pelo
[untada ao respectro processo, devcn o para ISSO .'
Departamento competente.

, - fenos regimentais o seu primeiroArt. 142. Considera-se au tor da proposlçao, para e I ,

signatário.

. , ' . - ó é lícito dela retirar sua assinatura, antes da sua§ 10 Ao stgnatãroda proposiçao, s ,
inserção na Ordem do Dia.

d d d número mínimo de subscritores, se com
§ 2° Nos casos de proposição de~e~ en _o ~e lcançado o Presidente aq,evolverá ao
a retirada de assinaturas esse limite nao or a ,. ' ..
primeiro sígnatíra, dando conhecimento ao Plenano ... "

d d D'a quando seu autor não se encontrar§ 30 A proposição será retirada da Or em o I .:

em Plenário. / ': § 10 Se o Prefeito entender o projeto, no todo ou em parte, Inconstitucional ou contrário
. téria oriunda do Poder Executivo, esta só terá sua] ao interesse público, vetã-lo-ã total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis,
Ar!. 143._Q~a.n~o se trat~rdde ~a 'da e remetida cópia da proposição aos vereadores, contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao
tramitação iniCiada depois e ex ra: , Presidente da Câmara, os motivos do veto.
com o respectivoearlrnbo de protocolo.
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SEÇÃO I
DA TRAM:ITA.ÇÃO

Art. 144. De toda e qualquer proposição protocolada na Casa, será dado conhecimento
pelo 10 Secretário, durante o pequeno expedien te.

.\rt. !lí5. Cada proposição. salvo emenda, recurso ou parecer. tcni 1.:llI'SU proprio.

..\1'1. 146. Quando, por extravio ou retenção indevida, não for possível o andamento de
qualquer proposição, a Mesa Diretora a reconstituirá pelos meios :1\.i 5eL:l;,:.!::~:~. :.~~~
ofício ou a requerimento de qualquer Vereador.

Art. 147. A proposição não será submetida a discussão e votação sem parecer dus
Comissões afetas, s~lIYOse houver transcorrido o prazo para sua aprcciuçio. C1SO em
que as Comissões oferecerão parecer oral em Plenário para SUl inserção na Ordem do
Dia.

Art. 148. Dispensa-se a redação final no caso do projeto não haver sofrido aI teração no
curso da sua discussão. Caso contrário, o projeto retomará à Comissão de Constituição;
Justiça e Redação, para as providências.

Art. 149. Dada a redação final, ou dispensada esta, a Mesa expedirá o autografo do
Projeto de Lei, no prazo de dez dias (10) úteis para enviã-lo à sanção, promulgação e
publicação pelo Executivo.

, § 20 O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso
. ou de alínea.

§ 3° Decorrido o prazo de quinze dias úteis, o silêncio do Prefeito importará sanção
tácita ou promulgação pelo Presidente da Câmara Municipal no prazo de 72 (setenta e



)..
)

.' duas) horas.

§ 40 Ô veto será apeciado, dentro de quinze dias, a contar de seu recebimento, só
podendo ser rejeitaio pelo voto da maioria de 2/3 (dois terços) dos vereudore~, e~
escrutínio secreto. Este prazo não corre quando a Câmara esnver em re~esso anuo
ser que haiu comOl ação de sessão extraordinária convocada pelo PrefeIto Oll pelo
Presidente lia Câml\ a.

~ 50 Se o veto nãofor mantido. será o projeto enviado para promulgação, ao Prefeito
Municipal.

~ 60 Esgotado sem deliberação u prazo estabelecido ll~ § 4°, o ~e~o será, colocado ~a
Ordem do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposiçoes, ate sua votaçao
final.

s 70 Se a Lei não fOI promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito Municipal,
~os casos dos §§ 30 e 50, o Presidente da Câmara promulgará, e, se este não o fizer
em igual prazo caberá ao 10 Vice-Presidente fazê-lo.

§ 80 A manutençãcdo veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara.

§ 90 Na apreciação, do veto, a Câmara não poderá introduzir qualquer modificação ao
texto vetado.

,
j § 10. Cabe ao Pffsident~ d-a Câmara a promulgação e remessa para publicação de

~esoluções e Decretos Le~;iativos, no prazo de quarenta e oito horas da sua aprovação.

- ~;- ~ SEÇÃO II
DO REGIME DE URGÊNCIA

Art. 1;0. As proporíções poderão tramitar em regime de urgência especial ou de urgência
simples.

§ 1° O regime ch urgência especial implica a dispensa de exig~~cia~ regi~entais,
exceto quórum ~ pareceres obrigatórios, e assegura à proposiçao, Inclusão com

I '

prioridade, na Ordem do Dia até a sua votação final.

§ 2° O regime de urgência simples Implica a impossibilidade elo adiamento de
apreciação da matéria e exclui os pedidos de vista de audiência de Comissão a que não
esteja afeto o assunto, assegurando à proposição, inclusão, em segunda prioridade,
na Ordem do Dia,

Art, 151. A concessão de urgência especial dependerá de aSSCJ1riIlWIlIO do Plcn.irio.
mediante provocação por escrito, da Mesa ou de Corníssão. quando Os autores (LI
proposição em assunto de SLl;1 competência. privativa ou especialiduéc. ou :lind:l por
proposta de pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros da cdilidudc. '

§ lO O Plenário somente concederá a urgência especial quando 11 proposição. pnl' seus
objetivos, exija apreciação pronta sem o que perderá a oportunidade ou :l efic.iciu.

§ 2° Concedida a urgência especial para projeto ainda sem parecer. ser.i feito o
levantamento da sessão, para que se pronunciem as Comissões competentes em
conjunto, imediatamente, após o que o projeto será colocado na Ordem do Dia da
própria sessão.

§ 3° Caso não seja possível obter-se, de imediato, o parecer conjunto das Comissões
competentes, o projeto passará a tramitar no regime de urgência si.uplcs.

Art. 152. O regime de urgência simples será concedido pelo Plenírio por requerimento
de qualquer Vereador, quando se tratar de matéria de relevante interesse público que
exige, por sua natureza, a pronta deliberação do Plenário.

§ '10 Serão incluídos no regime de urgência simples, independentemente de
manifestação do Plenãrío, as seguintes matérias:

I-Aproposta orçamentária, a partir do escoamento da metade do prazo de que disponha
o Legislativo para apreciá-Ia;
II-Os projetos de lei do executivo, sujeitos à apreciação em quarenta e cinco dias
serão automaticamente incluídos na Ordem do Dia do 45°. dia, com ou sem pareceres,
sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultime a votação:
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I II· O veto, 110 15°. dia pnra sua apreciação, sobrestadas as demais proposições, até sua
votação final. .

)

§ 2u - O prazo do íncíse d não corre no período de recesso, nem se aplica aos projetos
de Códigos c Estatuto.

CAPÍTULO 11
DAS PROPOSIÇÕES EM ESPÉCIE

)

)

)

Art. 1;3. Toda rnaténa legislativa de competência da Câmara, dependendo de
rnan ifestação do Prefeito, será objeto de projeto de lei, todas as deliberações privativas
da Câmara, tomadas em Plenário, que independem do Executivo, terão forma de decreto
legislatívo ou de resolação, conforme o caso.

"

I

§ 10 - Destinam-se osdecretos legislativos a regular matérias de exclusiva competência
da Câmara, sem a sarção do Prefeito e que tenham efeito externo, tais como:

) !

, .
I - Concessão de Iícenç ao Prefeito para afastar-se do cargo ou ausentar-se do Município
por mais de quinze das:
II - Aprovação ou relação do parecer prévio sõbre as contas do Município, proferido
pelo Tribunal de Cenas do Estado;
III - Alteração terrironal do Município;
IV - Perda de mandas do Prefeito e dos Vereadores.;:

}
j

"

§ 2.° Destinam-se .1S resoluções a regular as matérias de caráter político ou
adrnínís tratívo relatsos a assuntos de economia interna da Câmara, tais como:

,
;-

I - Concessão de líceiça a Vereaâor para desempenhar.missão temporária de caráter
cultural ou de ínterese do Município;
li - Criação de Comifsãoque trata o artigo 42 deste Regimento;
III - Qualquer matéria de natureza regimental."rr.

I',! Art. 154. A lniciativados projetos de lei cabe a qualquer Vereador, Mesa da Câmara, às
Comiss ões Permaneites, ao Prefeito e aos Cidadãos, ressalvados os casos de iniciativa
exclusiva do Executío e da Mesa do Legislativo, conforme determinação cons titucional,

Art. 156. Veto é : oposição formal e com a justificatil'a do Prefeito a projeto de lei
~proYado p,el~ Câmara, por considerá-Ia inconstitucional, ilegal. 011 contrário 'to

; interesse publIco. '

AI'\,1?7. parlehceré o pronunciamento, por escrito de Comissão Permanente sobre
ma erra que e haja sido regimentalmente distribuída. .

Parágrafo único - O parecer poderá ser acompanhado de projeto substirutivo.

~t. 158. I~di~ação .é a proposição escrita pela qual o Vereador sugere medida de
interesse publIco ao Prefeito.

CAPÍTULO rn
DOS REQUERIMENTOS

~t. 159. Re~ueriment~ é todo pedido verbal ou escrito de Vereador ou de Comissão.
oúblíco Pres1dente da Câmara ou por seu intermédio, à Mesa, sobre assunto de interesse
pu 1COou pessoal do Vereador. .I

I Art. 160. O requerimento poderá ser verbal ou escri;o,I §l' Será verbal e decidido pelo Presidente da Câmara o requerimento que solicite,

I I - a palavra, ou a desistência desta'
i fI - permissão para falar sentado' '

III -Ieítura de qualquer matéria ~ara conhecimento do Plenário'
IV- observância de disposição regimental; ,

I V - retirada pelo autor, de requerimento ou proposição ainda não submetido à

1::'='~:'i'·=':::':·~":·:':::::::D~C'b:""::~:"':"~~:~':.~:,::::::.~",.:,,~,;::::~;!~::"'""
". '·'W·-i'
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, deliberação do Plen~·jo;
VI - requisição de doc'umentos;
VI I - declaração de fOto e sua transcrição em ata;
VtlJ - rctíficação oui.npugnação de ufa:
[X - verificuçâu de ~,r)ruIl1:

X - prl~t:11ChilTlento~(·lugar em comissão:
Xl - licença de Vereador para ausentar-se da sessão;
XII - prorrogação de prazo para orador na tribuna;
XIlJ - inclusão em Ordem do Dia de proposição em condições regimentais de nela
figurar;
XIV - esclarecirnenn sobre o atada administração aLI economia interna da Câmara,
)"'V - Pedido de vista de qualquer proposição por vereador, ~.devendo a mesma ser
reapresentada na jróxima sessão plenária ordinária.

§ 2° Serão verbais.sujeitos à deliberação do Plenário, os requerimentos que solicitem:
.1

I - prorrogação de sessão ou dilação da própria prorrogação;
II - destaque de mnéría para votação;
III - votação nominal;
IV - voto de louvor, congratulação, pesar ou repúdio.

§ 3° Serão escritos e de alçada do Presidente da Câmara os Requerimentos que
solicitem:

"

~ .
I --Renúncia do membro 'dú;Mesa;
II-Audiência de comissão permanente;
III - Juntada de documentos a Rrocesso ou desentranhamento;
IV· Constituição ~e comissões especiais;
V - Votos de pesar por falecimento, serão encaminhados em nome da Câmara;
VI - Cópias de docimentos existentes nos arquivos da Câmara;

. VIl - Informações solicitadas ao Prefeito ou por seu intermédio.

§ 4° Serão escrítc, e sujeitos à deliberação do Plenário os requerimentos que solicitem:

J - preferência paa discussão de matéria;

II ~retirada de proposição já colocada sob deliberação do Plenário;
III - inclusão de proposição no regime de urgência especial ou simples;
IV· anexação de proposições com objeto idêntico;
V - constituição de Comissão Especial, exceto as Processantes quando apresentada via
denúncia de eleitores;
V! - convocação de Secretário Municipal para prestar escJareCi!1'!I~II[I) e.n Pltilj!'lO:
VII - realização ele Sessão Es pecial.

§ ;0 Os requerimentos previstos neste artigo, exceto os incisos VII, do § J". IV e V do
parágrafo anterior, não sofrerão discussão e serão decididos pelo processe sÍlIli)()jic,j,
Art, 161. Representação é a exposição escrita e círcunstanclada de Vereador .ro
Presidente da Câmara, visando a destituição de membro da Mesa, nos casos previstos
neste Regimento.

Parágrafo único - Para efeitos regimentais equipara-se à representação. a denúncia
contra o Prefeito ou Vereador, sob acusação de prática de crime de responsabilidade.

CAPÍTULO IV
DAS EMENDAS

Art. 162. Emenda é a proposição apresentada para alterar partes do texto de projeto.

Parágrafo único - As emendas podem ser supressivas, aglutinativas, substítutívas,
adítivas, modificativas e de redação.

I - Emenda supressíva é a que manda erradicar qualquer parte do texto;
II - Emenda aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas, a ser inclusa 110
texto;
III - Emenda substitutiva é a proposição que deve ser colocada no lugar do texto;
IV - Emenda aditiva é a proposição que deve ser acrescentada ao texto:
V • Emenda modificativa é a proposição que visa alterar a redação do texto;
VI - Denomina-se emenda de redação a que visa sanar vício de linguagem, incorrccâo
de técnica legislativa ou lapso manifesto. ~
VII - Denomina-se subemenda a emenda apresentada a outra emenda.
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A.rt 163. As emendaspoderão ser apresentadas diretamente à Comissão, por qualquer
de seus membros, ou por qualquer Vereador, a partir do recebimento da proposição
principal até o término da sua discussão pelo órgão técnico.

Parágrafo único -.4 emenda somente será tída como de Comissão quando apresentada
pdt maioria de seus membros sobre matéria de seu campo !cntítico.

Art 16<i. ;\s emendas de Plenário serão apresentadas 15 proposições constantes da
Ordem do Dia, ou em segunda discussão ainda não encerrada, devendo neste último
caso, trazer a assinatura de pelo menos um terço dos membros da Câmara.

Art, 165. ° Presidente da Câmara não receberá emenda:

a) que aumente de qualquer forma as despesas ou o número de cargos previstos em
projeto referente ao Poder Legislativo;
b) que crie despesa ou aumente a prevista nos projetos de iniciativa exclusiva do
Prefeito. ,I .

Parágrafo único - Excetuam-se da proibição contida na alínea "b" as emendas
originárias do Poder Executivo relatísarnente às proposições de sua iniciativa.

Art. 166. Toda proposição em qualquer fase de sua tramítaçâo, sempre que sofrer
emendas estas deverão receber parecer das Comissões competentes que terão cada
qual o prazo de dez dias úteis para sua apreciação, caso em que o prazo para emissão
do parecer sobre a prop~6iíiio principal ficará automaticamente prorrogado até dez
dias após apresentação do último parecer sobre as emendas.

Parágrafo único - Se a eme-nda for prepostana fase daOrdem do Dia, o parecer de que
trata o caput deste artigo, será oral, em Plenário, e poderá ser em conjunto.

,zm:mc~a~mg:t!§1C:::=t:::===
CAPÍTULO V

DAS DISCUSSÕES

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16í. Discussão é o debate de proposição. constante da Ordem do Dia pelo Plen.ino
antes de se passar a sua votação.

§ 10
- os req uerimen tos a que se refere o art. 160, salvo :IS exceções jl!'c'. i:; tJs ::C:;:~

regimento.

§ 2° ° Presidente declarará prejudicada a discussão:

I - de qualquer projeto com objeto idêntico ao de outro que já tenha sido aprovado
antes, ou rejeitado na mesma sessão legíslatlva, excetuando-se nesta última hipótese
o projeto de iniciativa do Executivo ou subscrito pela maioria absoluta dos membros
do Legislativo; .
II - da proposição original, quando tiver substitutivo aprovado;
III - de emenda ou subemenda, idêntica a outra já aprovada ou rejeitada;
N - de requerimento repetitivo.

§ 3° A discussão será feita sobre o conjunto da proposição e das emendas, se houver.

§ 4° - ° Presidente, aquiescendo o Plenário, poderá anunciar o debate por títulos,
capítulos, seções ou grupos de artigos. .

~8. Terão. uma única discussão as proposições seguintes:
-- ....:$::iiJ,,,· . ?rw - fi ao ,,,,"- .

I - as que tenham sido colocadas em regime de urgência especial;
II - as que se encontrem em regime de urgência simples;
III -os projetos de lei oriundos do Executivo com solicitação de prazo;
IV - o veto;
V - os projetos de decreto legislativo ou de resolução de qualquer natureza;
VI - os projetos de Códigos, Leis Complementares e Consolidações;



VII - os requerlrnentasujeüos a debates;
VIII - Quando trata liperda de mandato.

Art. 169. Terão 2 (dwl$) discussões todas as proposições não incluídas no artigo anterior._~ __ ~m•• -=

)

Par igrafo único - Emnenhurna hipótese a segunda discussão ocorrerá na sessão que
tcn ha I)(ol'l'iuo :1 príneira discussão.

Art. 170. A díscussãonão será interrompida, salvo para:

a) formulação de questão de ordem;
b) adiamento para osflns previstos no art, 172;
c) verificação do quéurn exigido;
d) votação de requermento de prorrogação da sessão;
e) ser suspensa ou leantada a sessão.

SEÇÃO Il
DO ADIAMENTO DA mscussso

Art. 171. A discussão, salvo nos projetos em regime de urgência, poderá ser adiada
mediante deliberaçãndo Plenário, a requerimento de qualquer Vereador ou Comissão,
para os seguintes fim:

a) audiência de Cornssão que sobre ela, regímentalmen te, não se tenha manifestado;
b) reexame por umaou mai~ C?missões por motivo justificado, pela maioria de seus
membros; ! Ij

c) ser realizada em ma determinado, com prazo não excedente a trinta dias;
d) preenchimento de formalidades essenciais;
e) diligência consídeada tmprescindível ao-seu.esclarecímenro.

§ 100 requerimento previsto na alínea "b" somente poderá ser recebido quando:

a) a superveníêncíate fato novo possa justificar a alteração do parecer proferido;
b) houver omissão 021 engano manifesto no parecer;
c) a própria Comisss», pela maioria de seus membros, julgue necessário o reexarne,

>. -
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§ 2° O adiamento aprovado, será sempre por tempo determinado, não excedente a
trinta dias, não podendo ultrapassar o período da sessão legíslatíva.

SEÇÃO III
DA DISPENSA DA DISCUSSÃO

Art. 172. As proposições, com rodos os pareceres favoráveis. poderão ter :1 discussào
dispensada por deliberação unânime de Plenário, mediante requerimento cio lideI'.

Parágrafo único - A dispensa da discussão deverá ser requerída ao ser anunciada :1

matéria e não prejudica a apresentação de emendas.

SEÇÃO-IV
DO ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO

Art. 173. Encerra-se a discussão:

a) pela ausência de oradores;
b) por decurso dos prazos regimentais;
c) por deliberação do Plenário, a requerimento de qualquer Vereador ou quando j;í
houverem falado, pelo menos, três Vereadores a favor e três contra.

CAPÍTULO VI
DAS VOTAÇÕES

Art. 174. As votações, salvo disposição em contrário, serão tomadas por maioria de
votos, presente a maioria absoluta dos membros da Câmara.

SEÇÃO I
DO QUÓRUM PARA APROVAÇÃO

Art. 175. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta da Câmara, a aprovação e
a alteração das seguintes matérias:

, I - Leis Complementares de que trata o Parágrafo único do artigo 86 da LOM;
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SEÇÃO 11
DO VOTO PÚBLICO E SECRETO

Il vcriaçâo, rcclassücaçâo, reenquadrarnento ou extinção de-cargos, fixação, aumento
e alteração de vencimentos dos servidores;
III - obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito;
IV - rejeição de ves
V - sessão CSpCCilÚ.

Art. 180. Ressalvadas as exceções previstas neste Regimento, o voto será sempre público
nas deliberações da Câmara.

Parágrafo único - Intende-se por maioria absoluta o primeiro número inteiro acima Parágrafo único - Nenhnma proposição de conteúdo normutivo poder.i ser objeto de
da metade do totahtos membros da Câmara; deliberação durante sessão secreta.

,_ Art. 17.3. Dependerão do voto favorável d~dois terços dos membros da Câmara, a Art. 181. O voto será secreto:
aprovação e a ahenção das seguintes matérias:

I - na eleição da Mesa;
I - concessão de direito real de uso e concessão administrativa de uso' II - nas deliberações sobre a perda de mandato de Vereadores e Prefeito:

&)II - denominação de prédios, vias e logradouros públicos; , III - na apreciação de veto. .
III - concessão de mistía, isenção e remissão tributária ou urevidenciária e incentivos
fiscais, bem como moratória e privilégios; ,
IV - concessão de títulos honoríficos e honrarias; :
V - alienação de bens imóveis;
VI . rejeição do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estudo sobre as contas que o
Município deve, anualmente, prestar;
VII _ alteração termorial do Município; Art. 182. Os processos de votação são 2 (dois): simbólico e nominal.
VIII - criação, organização e supressão de distritos;
IX - aquisição de bens imóveis, salvo quando se tratar de doacão sem encargo'

I ",

X - perda de mandsto de Vereador e Prefeito'
r , '

XII - Regimento Inerno da Câmara.

TÍTULO VI

SEÇÃO III
DOS PROCESSOS DE VOTAÇÃO

§ 10 O processo simbólico consiste na simples contagem de votos a favor ou contra a
proposição, mediante convite do Presidente aos Vereadores para que permaneçam
sentados ou
se levan tem res pectivamen te.

Art. 177. Ressalvads a hipótese da obstrução parlamentar legítima, conforme o disposto .
neste RegImento, (!i ereador não poderá recusar-se a vetar.· _ §_20 O processo nominal consiste na expressa manifestação de cada Vereador, pela

cfiarnada, sobre em que sentido vota, respondendo sim ou não, salvo quando se tratar
Ar!. 178 Quando se esgotar o tempo regimental da sessão, esta conslderar-se-í de votações através de cédula. .
prorrogada até ser concluída a votação da matéria em causa. .

Art. 183. O processo simbóllco será a regra geral para as votações, somente sendo
Art. 179. Considersr-se-á qualquer matéria em fase de votação a partir do momento aban~~nado por impositivo legal ou regimental ou a requerimento aprovado pelo
em que o Presidente declarar encerrada a discussão. Plenário. .
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§ lODo resultado danitaçâo simbólica qualquer Vereador poderá requerer verificação . Comissão de Economia e Finanças para recebimento de emendas, nos vinte di as
mediante votação nominal, não podendo o Presidente índeferi-lo. seguintes. . .

§ 2t> Nüo se admitirãsegunda verificação de resultado da votação.

.'~ .;'\ () Presuíente, em caso de dúvida, poderá. de ofício, repetir u votação sirnbólita
para :t recontugern dt\s votos.

:\rt. 184. :\ votação sea nominal nos casos em que seja exigido o quórum ele maioria
absoluta e dois terços, previstos nos arts. 175 e 176.
;\rt. 185. Uma vez iniciadll, a votação somente interromper-se-a se for verlfícada a
fal ta de número legal,caso em que os votos já colhidos serão considerados prejudicados
(o ti quando o processo não respeitar os preceitos regimentais),

Ar1. 186. Terão preferência para votação as emendas supressivas e as emendas
substitutivas oriundas das Comissões.

Art. 187. O Vereador pxlerã, ao votar, fazer declaração de voto, que consiste em indicar
as razões pelas quais adota determinada posição em relação ao mérito da matéria,
pelo espaço de tempode três minutos. .

Art. 188. Enquanto [l Presidente não tenha proclamado o resultado da votação, o
Vereador que já tenhavotado poderá retificar o seu voto.

r' ,
, I, TÍTULO VI

CAPÍTULO I
DA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA ESPECIAL E

DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE

SEÇÃO I
DO ORÇAMENTO

Art. 189, Recebidos ~ Prefeito os projetos de Lei relativos às matérias referidas na
LOM, o Presidente dará conhecimento aos Vereadores, enviando-os, imediatamente, à

Parágrafo único - A Comissão de Economia e Finanças pronunciar-se-ã em vinte dias
sobre os projetos e as emendas, observado o disposto nos arts .. (LI LO~f. nndl)~: c:;
quaís, com ou sem parecer a matéria será ínchuda como item único Ü;l Ordem d.. [.:I:l

da primeira sessão desimpedida.

Art. 190. Na primeira discussão, assegurar-se-a preferência no uso da palavra. ;10 rcl.uor
da Comissão e aos autores das emendas, respectivamente.

Art. 191. Se forem aprovadas as emendas, as matérias retomado incontí.icntc :1.

Comissão de Economia e Finanças, para incorporação ao texto original. {10 pr:l/~')

improrrogável de três dias úteis, após o que serão os projetos reincluídos imeduumemc
na Ordem do Dia para segunda discussão e votação do texto definiuvn.

SEÇÃO 11
DAS CODIFICAÇÓES

Art. 192. Os projetos de leis complementares, estatutos e consolidações. depois de
apresentados em Plenário, serão distribuídos por cópia aos Vereadores e encaminhados
incontinente à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para recebimento de
emendas, nos quinze dias subsequentes.

§ 10 Ao projeto, serão anexadas as proposições em curso ou sobrestadas, que envolvam
matéria com ela relacionada. '

§ 2° A Comissão pronunciar-se-á em vinte dias sobre o projeto, as emendas e as
proposições eventualmente anexadas, findo os quaís, a matéria será incluída corno
item único da Ordem do Dia da primeira sessão subsequente.

§ 30 Caso a Comissão de Constituição, Justiça e Redação não tenha oferecido o parecer
no prazo previsto no § 2°, o Plenário deliberará sobre sua dispensa Oll não,

§ 4° No caso do Plenário deliberar pela não dispensa, do 'parecer, o Presiden te da
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:; ~ Câmara designará uma Comissão Especial composta de cinco membros, para exarar
parecer previsto no § :~o,no prazo de 10 (dez) dias úteis, sendo 5 (cinco) dias para o
Relator.

* 5') O~ projetos a que se refere este artigo serão discutidos e votados em turno único.
em tantas sessões quamas forem necessárias à aprccíaçío total dn matéria.

§ 6° Poder-se-á encerrar a discussão, mediante requerimento de Líder aprovado pelo
Plenário, depois de debatida a matéria em cinco sessões, se antes não for encerrada
por falta de oradores.

§ 70 A Mesa destinará sessões exclusivas para a discussão evotação dos projetos
referidos no "caput" d.este artigo.

Art. 193. Aprovados ()projeto, as emendas e as proposições eventualmente anexadas,
a matéria voltará à Comissão de Constituição, Justiça e R.edação ou à Comissão Especial,
se for o caso, para sua incorporação ao texto deflnitivo, no prazo de três dias úteis.,

Art. 194. Na discussão do projeto os oradores. disporão de dez minutos para uso da
palavra, salvo o Relatar da Comissão que disporá de quinze minutos.

CAPÍTULO 11
DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE

-/

r (
, li SEÇÃO I

DO JULGAMENTO DAS CONTAS

-
Art. 195. Recebido o Parecer Prévio do Tribunal de Contas, independente de leitura em
Plenário, o Presidene fará distribuir cópia do mesmo, bem como do balanço anual, a
todos os Vereadores, enviando o processo à Comissão de Economia e Finanças, que
terá 20 (vinte) dias \DUraapresentar ao Plenário seu pronunciamento, acompanhado
do projeto de decretslegislatívo pela aprovação ou rejeição do parecer.

§ 10 Até 10 (dez) dias depois do recebimento do processo, a Comissão de Economia e
Finanças receberá peíídos escritos dos Vereadores solicitando informações sobre itens

determinados da prestação de contas.

§ 2° Para responder aos pedidos de informação, a Comissão poderá realizar diligências
e vistorias externas, bem como, mediante entendimento prévio com o Prefeito. exarn ínar
quaisquer documentos existentes na Prefeitura.

Art. 196. O projeto de decreto legisl ativo apresen tado pe Ia Com issão de EC0f10illLl c
Finanças sobre a prestação de contas, será submetido a uma única discussão e votação.
assegurando-se :lOS Vereadores, debater a matéria. - -- .

Parágrafo único - Não se admitirão emendas ao projeto de decreto legislatívo.

Art. 197. O parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas sobre todas as contas que ()
Prefeito e a Mesa da Câmara devem anualmente prestar, só deixará de prevalecer por
decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal. -

Art. 198. Na sessão em que for apreciado o parecer prévio, a Ordem do Dia será destinada
exclusivamente à sua discussão e votação.

SEÇÁO 11
DO PROCESSO DESTITUITÓRIO

Art. 199. Sempre que qualquer Vereador propuser a destituição de membro da Mesa. o
Plenário, conhecendo da representação, deliberará, preliminarmente, em face da prova
documental, oferecida por antecipação pelo representante, sobre o processamento da
matéria.

§ 1° Caso o Plenário se manifeste pelo processamento da representação, esta será
autuada pelo 10 Secretário e o Presidente ou o seu substituto legal, se for ele o
denunciado, determinará a notificação do acusado para oferecer defesa no prazo de
15 (quinze) dias e arrolar testemunhas até o máximo de 3 (três), sendo-lhe enviada
cópia da peça acusatõria e dos documentos que a tenham instruído.

§ 2° Se houver defesa, anexada a mesma com os documentos que a acompanharem
aos autos, o Presidente mandará notificar o representante para confirmar a

•
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representação ou retirá-Ia, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 3° Se não houve!' defesa, ou, se havendo, o representante confirmar a acusação,
será sorteado relator para o process9 e convocar-se-é sessão extraordinária par~ a
:lpreci:lç:lo da matéria, na qual serão inquiridas as testemunhas de defesa e de acusaçao,
ate o mdxirno de j (ifês) para cada lado.

§ 4° Não poderá funcionar como relator, membro da Mesa.

§ 5° Na sessão, o relaior, que se servirá de funcionário efetivo da. Câmara para coadjuvá-
10, inquirirá as testemunhas perante o Plenário, podendo qualquer Vereador formular-
Ihes perguntas do que se lavrará assentada.

§ 6° Finda a inquirição, o Presidente da Câmara concederá 30 (trinta) minutos para
se manifestarem individualmente o representante, o acusado e o relator, seguindo-se
a votação da matéria pelo Plenário.

§ 7° Se o Plenário decidir por 2/3 (dois terços) de votos dos Vereadores, pela destituição,
será elaborado projeto de resolução pelo Presidente da. Comissão de Constituição,
Justiça e Redação, e o Presidente da Câmara declarará destituído o membro da Mesa.

TÍTULO VII
DO REGIMENTO INTERNO E DA ORDEM REGIMENTAL,

~ ,
! Ij CAPÍTULO I

DAS QUESTÕES DE ORDEM E DOS PRECEDENTES

Art. 20([ Questão de Ordem é toda a.uviâ.a, levantada errrí'lerrãrio, sobre a interpretação
des te Regimento, na sua prática Oll relacionada com as Constituições Federal e Estadual
fi com a Lei Orgânica do Município.

§ 1° Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada questão de ordem atinente à
matéria que nela figere.

§ 2° Nenhum vereader poderá exceder do prazo de três minutos para formular questão

de ordem.

§ 3° Durante a votação, a palavra para formular questão de ordem só poderá ser
concedida LIma vez ao Relator da Comissão específica da matéria e uma vez a um
Vereador, de preferência ao Autor da proposição.

§ 4° A questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, com a indlclçj()
precisa das disposições regimentais que se pretende elucldar, sob pena de as repelir
sumariamente o Presidente.

Art. 201. Considera-se simples precedente a decisão sobre questão de ordem. S()

adquirindo força obrigatória quando incorporada ao Regimento através de resolução.

Art. 202. Cabe ao Presidente resolver as questões de ordem, não sendo lícito a qualquer
Vereador opor-se à decisão, sem prejuízo de recurso ao Plenário.
~ 1° O recurso será encaminhado à Comissão de Constituição, Iusriça e Redação para
.~arecer.

.§ 2° O Plenário, em face do parecer, decidirá o caso concreto.

Art. 203. Os casos não previstos neste Regimento, serão resolvidos, soberanamente.
pelo Plenário e serão anotados em livro próprio pelo 10 Secretário, apenas para fins ele
registro.

CAPÍTULO II
DA ALTERAÇÁO OU REFORMA DO REG IMENTO

Art. 204.0 Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado por projeto de
resolução de iniciativa de qualquer Vereador, da Mesa Diretora ou de Comissão
Temporária para esse fim criada, aplicando-se a sua tramítação as normas estabelecídas
para os demais projetos de resolução.

TÍTULO VIII
DA PARTICIPAÇÁO DA SOCIEDADE CIVIL
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CAPÍTULO I
DA INICIATIVA POPULAR DE LEI

1

I ~
Art. 205. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara de projeto
de lei subscrito por cinco por cento dototat do eleitorado, quando for do interesse do
Município. e de cinco por cento do eleitorado residente na cidade, no distrito ou no
bairro, respectivamente, quando se tratar do interesse específico das mencionadas
unidades geográficas, obedecidas as seguintes condições:

( - a assinatura de cada eleitor deverá ser acompanhada de seu nome completo e
legível, endereço e dados identificadores de seu título eleitoral;
II - as listas de assinatura serão organizadas por unidades geográficas mencionadas
no caput deste artigo, em formulário padronizado pela Mesa da' Câmara;
III -será lícito a entidade da sociedade clvil patrocinar a apresentação de projeto de lei
de iniciativa popular, responsabilizando-se, inclusive, pela coleta das assinaturas;
IV - o projeto será instruído com documento hábil da Justiça Eleitoral quanto ao
contigente de eleitores alistados em cada unidade geográfica, aceitando-se, para esse
fim, os dados referentes ao ano anterior, se não disponíveis outros mais recentes;
V - o projeto será protocolado perante a Mesa, que verificará se foram cumpridas as
exigências legais e regimentais para sua apresentação;
VI • o projeto de lei de iniciativa popular terá a mesma tramitação dos demais,
integrando sua numeração geral;
VII - nas Comissões ou em Plenário poderá usar da palavra para discutir o projeto de
lei, pelo prazo de vinte minutos, o primeiro signatário, ou quem este tiver indicado
quando da apresentação do pnijeto;
VIII : cada projeto de lei deverá circunscrever-se a um mesmo assunto, podendo, caso
contrário, ser desdobrado pela Comissão da Constituição, Justiça e Redação, em
proposições autônomas, para tramitação em separado;
IX· não se rejeitará, líminarrnente, projeto de lei de iniciativa popular por vícios de
linguagem, lapsos ou imperfeições de técnica legíslativa, incumbindo à Comissão de
Constituição, Justiça e Redação, escoirnâ-lo dos vícios formais para sua regular
tramitação;
X - a Mesa designará Vereador para exercer, em relação ao projeto de lei de iniciativa
popular, os poderes ou atribuições conferidos por este Regimento ao Autor de
proposição, devendo a escolha recair sobre- quem tenha sido, com sua anuêncía,

previamente indicado com essa finalidade pelo primeiro signatário do projeto.

CAPÍTULO 11
DE OUTRAS FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

.\1'1. 206. ,\ participação da sociedade civil poderá, ainda, ser c.\crdda .HJ':l\\;s LÍi\

oferecimento de pareceres técnicos, exposições e propostas oriundas de cnududcs
científicas e culturais de associações e sindicatos e demais instituições represenranvns

Parágrafo único- A contribuição da sociedade civil será examinada por Conussão cu]u
área de atuação tenha pertínêncta com a matéria contida no documento recebido.

TÍTULO IX
DA ADMINISTRAÇÃO

CAPÍTULO I
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL

Art 207. Os serviços administrativos da Câmara reger-se-ão por Regulamento Interno
próprio, aprovado pelo Plenário e serão dirigidos pela Mesa, que expedirá as normas
ou instruções complementares necessárias.

§ 10 Caberá ao Presidente supervisionar os serviços administrativos e fazer observar o
Regulamento Interno.

§ 20 O Regulamento Interno obedecerá ao disposto no art. deste Regimento e art. das
Disposições Gerais e Transitórias da 10M e aos seguintes princípios:

1- descentralízação administrativa e agittzação de procedimentos, com a utilizado de
processamento eletrônico de dados; >

II - orientação da política de recursos humanos da Casa, no sentido de que as atividades
administrativas e legislativas, sejam executadas por integrantes do quadro de pessoal
da Câmara, adequados às suas peculiaridades, e que tenham sido recrutados mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvados os cargos em comissão,
de livre nomeação e exoneração, destinados a recrutamento interno, preferencialmente,



j Parágrafo único - O relatório a que se refere este artigo deverá conter, entre outros
dados:
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den tre os servidores de carreira técnica ou profissional; ,
/II - adoção de política de valorização de recursos humanos, através de programas
permanentes de capa.ítação, treinamento, desenvolvimento, reciclagem e avaliação
profissional e da instit uição do sistema de carreira.

\rt. 208 ,\s recl~una~ôes sobre irregularidades nos serviços administrativos deverão
ser encami n hudus à Mesa, para providência dentro de setenta e duas horas, Decorrido
este prazo, poderão SCf levadas ao Plenãrio.

.\rt. 209. São obrigatórios os seguintes livros:

a) de ata das sessões:
b) de atas das reuniões das Comissões Permanentes;
c) de atas das reuniões da Mesa;
d) de registro de leis, decretos legislativos e resoluções;
e) de termos de posse de funcionários;
O de termos de contrato;
g) de precedentes regimentais:
11) de declaração de bens dos Vereadores e do Prefeito.

TÍTULO X
DA TRANSIÇÃO ADMINISTRt\TIVA

Ar!. 210. Na última Sessão Legelativa, o Presidente da Mesa Diretora da Câmara
Nluniclpal elaborará relatóricf cçrnpleto a ser entregue ao seu sucessor.

I . Quadro demonstrativo da contabilidade;
Il - Estudo dos contratos de obras e serviços em execução ou apenas formalizados,
informando sobre oque foi realizado e pago e o que há por executar e pagar, com os
prazos respectivos;
1Il- Projetos de lei em tramitação na Câmara Municipal que tenham especial relevância
para a Administração Municipal;

IV- Projetos de lei enviados ao Prefeito para sanção ou veto e seus respectivos prazos;
V- Quadro contendo o quantitativo de pessoal por unidade administrativa da estrutura
básica dos órgãos da Câmara, com a respectiva relação dos cargos em comissão.

TÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 211. Salvo disposição em contrário, os prazos assinalados em dias ou sessões
neste regimento cornputar-se-ão, respectivamente, como dias corridos ou por sessões
ordinárias da Câmara efetivamente realizadas; os fixados por mês contam-se de data :!

data,

§ 10 Exclui-se do cômputo o dia ou sessão inicial e inclui-se o do vencimento,

§ 20 Os prazos, salvo disposição em contrário, ficarão suspensos durante os períodos
de recesso da Câmara Municipal.'

Art. 212. Os a.tos ou providências, cujos prazos se achem em fluência, devem ser
praticados durante o período de expediente normal da Câmara ou das suas sessões
ordinãrias, conforme o caso.
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