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REGIT."ENTO INTERNO DA CÂMARA DOS VEREADORES DO MUNICf PIO DE CAETiS 

ESTADO DE PERNAMBUCO 

RES0[)UÇÃ0 NQ 003/90,DE 24 D?! Ju: H0 DE 1990. 

P R E Â M B U L O 

Nós,membros do Poder Legislativo do Município de Cae

tés,Estado de Pernambuco,estribados nos artigos 21,ineiso II da/ 

Lei Orgânica Municipal e 17,das Disposições Gerais e Transitórias 

do mesmo Diploma Legal,motivados pela imperiosa necessidade de / 

zelar pelo funcionamehto regular do Poder Legislativo Municipal,/ 

fazendo valer a força de suas normas e para assot,·urar a. livre n1_ê( 

nifestação dos legítimos representantes do povo caeteense em de-/ 

fesa dos interesses da coletividade, invocamos a proteção de Deus, 

fonte de toda razão e de justiça,promulgamos a seguinte RESOLUÇÃO: 
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RESOLUÇÃO Nº 003 /90,DE 24 DE JULHO DE 19900 

"REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAErns - PERNAMBUCO" 

TiTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINAID:S 

CAP1TULO I 

DA CÂMARA MUNICIPAL 

Artolº - A Câmara Municipal é o Órgão legislativo do M_w 

nicÍpio e se compõe dos Vereadores eleitos pelo voto direto e secr.ef 

to nos termos do artigo 16 ,d.a Lei Orgânica Municipal e da Legisla- / 

ção Eleitoral vigenteº 

Art.22 '_ A Câmara Municipal tem funções legislativas e/ 

exerce atribuiçÕea de fiscalização financeira e orçamentária,contr_g/ 

le e assessoramento dos atos do Poder Executivo local , e pratica a-/ 

tos:s de administração interna o 

§ lº - A função legislativa da câmara Municipal consis-/ 

te em elaborar leis referentes a todos os assuntos de competência / 

dó MunicÍpio,respeitad1,s as reátriçÕes constitucionais da União e / 

do Estado. 

§ 22 - A fwi.ção de fiscalização e controle de caráter / 

político-administrativo da Câmara Municipal atinge,apenas,os agen- / 

tes políticos do MunicÍpioo 

§ 3º· - são agentes políticos do Município: 

I - O · Prefeito; 

II - o Vice-Prefeito; · 

III - os Secretários Municipais ou Diretores equivalen-/ 

tes; 

IV - os Vereadoresº 

§ 42 - A fwi.ção-de assessoramento da Câmara Municipal / 

consiste em sugerir medidas de interesse público ao Poder Executivo, 

mediante indicaçãoº 

§ 5º - A função administrativa da câmara Municipal é / 

rest rita à sua organização interna,à regulamentação de seu quadro / 
funcional e à estruturação e di' reça~o de seus · serviços auxiliaresº 

<"{c ontirnlR.~ 
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Arto3º - A Câmara Municipal tem sua Sede na Sede do M,:w" 
. , . 

n1c1p1O • . 

Arto4Q - As sessões da Câmara Municipal serão realiza-/ 

das no rec:into destir1,;;1.do ao seu funcionamento,considerando-se nu-/ 

las as que se realizarem fora dele,conforme o disposto no artigo / 

31,da Lei Orgânica Municipalº 

§ lº - Comprovada a impossibilidade de acesso ao reci!?/ 

to da câmara Municipal que impeça sua utilização,observar-se-á o / 

disposto nos§§ 12 e 22 do artigo 31,da Lei Orgânica Municipalo 

§ 2º - ,As sessões solenes da Câmara Municipal poderão/ 

ser realizadas fora do recinto dest:inado ao·· seu funcionamento, como/ 

dispõe o§ 3º do artigo 31,da Lei Orgânica Municipalº 

§ 3º - As sessões da Câmara Municipal serão pÚblicas,e/ 

p9derão ser secretas quando ocorrer motivo relevante de preserva-/ 

ção do decoro parlamentar,conforme o disposto no artigo 33,da Lei/ 

Orgânica Municipal. 

Art.5º - As sessões da Câmara Municipªl serão abertas/ 

com a presença de um terço(l/3)de seus membros,como dispõe o arti-/ 

go 32,da Lei Orgânica Municipalº 

§ lº ~ Registrando-se a ausência dos membros da Mesa / 

Diretora,inclusive do Vice-Presidente,observar-se-á o disposto ne / 

§ lº do artigo 32,da Lei Orgânica Municipalº 

§ 2Q - Será considerado presente à reunião o Vereador/ 

que ass:inar o livro de presença até o início da Ordem do Dia e pay 

ticipar das votações,comõ' dispõe o§ 22 do artigo 32,da Lei Orgâny 

ca Municipal. 

§ 32 - A realização de sessão extraordinária da Câmara/ 

Municipal obedecerá o disposto no artigo 34,da Lei Orgânica Munic_y 

pal,obedecidas as disposições do§ único do referido dispositivoº 

CAP:!TlTLO II 

DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO 

Art.6Q - Os Verea&ores eleitos tomarão posse no dia 12/ 
de janeiro do ano seguinte à eleição,obedecidas as disposições do/ 
artigo 19,da Lei Qrgânica Municipalº 

(C antinua) 
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(Fágo06) 

§ lQ - A posse dos Vereadores dar-se-á às 14 horas do/ 

dia lQ de janeiro do ano seguinte a eleição,observado o disposto ne/ 
§ lQ do artigo 19,da Lei Orgânica Municipalº 

§ 2Q - Prestado o compromisso na forma do§ 2Q do artj/ 

go 19,da Lei Orgânica Municipal,o Presidente declarará empossados / 

os e lei tosº 

§ 3º - O Vereador 1que não tomar posse na sessão previ§/ 

ta neste artigo,deverá fazê-lo no prazo previsto no§ 3º do artigo/ 

19,da Lei Orgânica Municipalº 

§ 4º - Nesta mesma reunião,após a investidura dos Ve- / 

readores, o Presiden;te dará posse ao Pref~i to-. e ao Vice-Prefeito, ob-/ 

servadas as disposições do artigo 70,da Lei Orgânica Municipalº 

Arto7º - Imediatamente após a posse,o Presidente sus- / 

penderá a reunião por 30 minu~os,a fim de que se apresentem as cha-/ 

pas para a composição da Mesa Diretora da Câmara e presidirá a eley' 

çao. 

§ lº - Procedida a votaçâo,que será secreta,observar-se-
, 
a o seguinte: 

I - o Presidemte designará urna comissão composta de três 

Vereadores,observado o disposto no§ lº do artigo 35,da Lei Orgâni-/ 

ca Municipal,para apuração dos votos 9 

II - proclamará os eleitos; 

III - declarará empossados os eleitosº 

§ 2º - Havendo empate no processo de ~léiçªo para esco

lha dos membros da Mesa E:i;ç_ecutiva ·da Câmara, observar-se-á o seguinte: 
1 • • 

I - será considerado eleito Presidente o concorrente / 

mais idoso; 

II - para os cargos de lQ e 2Q Secretários,aplicam-se / 

as normas do inciso anteriorº 

§ 3º - A eleição do Presidente da Camara importará a / 

do Vice-Presidente com ele registradoº 

§ 4º - O candidato a Vice-Presidente poderá figurar en/ 

mais de uma chapaº 

Artoô 2 - Na hipótese de não haver maioria absoluta dos/ 

(Continua) 
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membros da Câmara para a eleição da Comissão Executiva,o Vereador / 

que estiver no exercício da Presidência convocará e presidirá reuni-/ 

oes diárias durante 15 dias, obsegadas as dis _posições constantes do / 

~ 32 -do artigo 19 e dos§§ 2Q e 32 do artigo 28,todos da Lei Orgâni-/ 

ca Municipalº 

de: 

Arto92 - A Comissao Executiva da Câmara será composta / 

I - Presidente; 

II - V,ice-Presidente; 

III - 12 Secretário; 

IV - 22 Secretárioº 

Art.10 - O mandato das membros d.a Mesa Diretora da câlll§/ 

ra. é de dois anos,observado o disposto no§ 12 do artigo 28,da Lei / 

Orgânica Municipalº 

Artoll - Em suas ausências,impedimentos e licenças,o / 

Presidente da Câmara será substituído pelo Vice-Presidente e,sucess_y 

vamente,pelo 12 e 22 Secretários. 

§ único - Registrando-se a ausência do 12 e do 22 Secre 

tários,o Presidente convocará um dos Vereadores para compor a Mesa / 

Diretora o 

N 

rao: 

guinte; 

Art.12 - As funções dos membros da Mesa Diretora cessa-/ 

I - pela posse da Mesa Diretora eleita para o biênios~ 

, ./, , \,. 

II - pelo termino do mandato; 

III - pela renúncia,apresentada por escrito; 

IV - por morte; 

V - perda ou suspensão dos direitos políticos; 

VI - por d.estituição,na forma do§ 62 do artigo 28,da / 

Lei Orgânica Municipal 9 

VII - pelos demais casos de extinção ou perda de manda-/ 

to. 
Art.13 - Os membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal 

poderão fazer parte das Comissões permanentes,especiais e de inqué-f/ 

(Continua) 
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rito,exceto o Presidente. 

Art.14 - A eleição da Mesa Diretora da Câmara far-se-á:/ 

I - por escrutínio secreto e indevassável; 

II - em cédula única,impressa ou datilografada com a i.n/ 
dicação dos nomes e respectivos cargos. 

§ único - A cédula única de votação será envolvida em / 

sobrecartas,devidamente rubricadas pelo Presidente e recolhida em U!/ 
na à vista do Plenárioº 

Art.15 .- - Serão confeccionadas tantas , éédulas,q_u.antas f.9/ 

remas facções concorrentesº 

Art.16 - A renovação da Mesa dar-se-á na forma estijbel.§/ 

cida no§ 4º do artigo 28,da Lei Orgânica Municipalº 

Art.17 - Ocorrendo vaga nos cargos da Mesa Diretora da/ 

Câmara,realizar-se-á eleição dentro do prazo de 15 dias,para preench2 

menta da respectiva vaga,observando-se as seguintes exigências le- / 

gais: 

I - presença da maioria dos membros da câmara; 

II - chamada nominal dos Vereadores q_ue depositarão seus 

votos em urna destinada para esse fim; 

III - observância ao disposto noffi incisos I e II do ar-/ 

tigo 14 deste Regimento; 

TV designação de comissão apuradora; 

VI - posse de eleito; 

VII - lavraturª do termo de posse; 

VIII - lavratura da ata,constando da mesma o resultado/ 

da eleição,nome do eleito e demais pormenores decorrentesº 

§ único - Em caso de vaga do cargo de Presidente,o Vice

Presidente só poderá concorer à vaga,se não assumir a Presidênciaº 

0-APÍTULO III 

DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

e§- O Presidente é o representante legal da Câmara/ 

Municipal nas suas relações externas,inclusive .em Juizo,cabendo-lhe / 

a função diretiva de todas as suas atividades internas previstas ex-/ 

pressamente neste Regimentm e na Lei Orgânica Municipal,competindo- / 
lhe privativamente: 

(Continua) 
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I - dirigir,executar e disciplinar os trabalhos da câlll§/ 
ra: 

II - interpretar,cumprir e fazer cumprir este Regimento; 

III - apresentar ao Plenário,até o dia 20 de cada mês,/ 

o balancete relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas/ 

no mês anterior; 

IV - decretar a prisão administrativa de servidor da / 
Câmara omisso,remisso ou negligente,na prestação de contas de dinhe.2/ 

ro sujeito à sua guarda; 

V - encaminhar pedido de intervenção no Munic:Ípio,nos / 

casos previstos na Constituiçao Estadual; 

VI - representar sobre a inconstitucionalidade de lei / 

ou ato municipal; 

VII - manter a ordem no recinto da Câmara,podendo soli-/ 

citar a força necessiria para esse fim; 

VIII - convocar extraotdináriamente a Carnara,quando ho.:!I 

ver motivo que a justifique,como lhe é facultado por força do dispo§/ 

to no artigo 34,inciso II,da Lei Orgânica Municipal; 

IX - convocar,presidir,abrir,encerrar,suspender e pror-/ 

rogar as sessões, observando e fazendo observar as Leis ,"da República,/ 

do Estado e do MunicÍpio,as resoluções e as determinações deste Regy 

mento e da Lei Orgânica Municipal; 

X - determinar ao lº Secretário a leitura do Expediente/ 

e,ao 2º Secretário,a leitura da ata e das comunicações que entender/ 

convenientes; 

XI - conceder ou negar a palavra aos Vereadores,nos tey 

mos deste Regimento,bem como nao consentir divagaçoes ou incidentes/ 

estranhos ao assunto em discursão; 

XII - declarar ..:finda a nora destinada ao Expediente ou / 

à Ordem do Dia e os prazos facultados aos oradores; 

XIII - prorrogar as sessões,determinando-lhes o tempo / 

nunca inferior a 30 minutos; 

XIV - determinar,em qualquer fase dos trabalhos,a veri-/ 
ficação de "quorum"; 

(Continua) 
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XV - nomear os membros das Comissões Especiais criadas/ 

por deliberação da Câmara e designar-lhes substitutos; 

XVI - assinar os editais,as portarias e o expediente da/ 

Câmara; 

@ - dar__ posse ao Prefeito,ao Vice-Prefeito,aos Vere~ 

dores e Suplentes,bem como presidir a sessão de eleição da Mesa Dir~ 

torª,quando de sua renovação e dar-lhe posse; 

XVIII - manter a ordem dos trabalhos,advertindo os Ve- / 

readores que infrigirem este Regimento,casà.ndo-lhes a palavra ou suy 
~ pendendo a sessao; 

XIX - resolver,soberanamente,qualquer questão de ordem/ 

ou submetê-la ao Plenário,quando omisso este Regimento; 

XX~ mandar anotar,em livro prÓprio,os preeedentes reg_y 
f 

mentais,para solução de casos análogos; 

XXI - superintender e censurar a publicação dos traba- / 

lhos da Câmara,não permitindo expressões vedadas neste Regimento; 

XXII - rubricar os livros destinados aos serviços da e§/ 
mara e de sua Secretaria; 

XXIII - apresentar,no final do mandato presidencial,re-/ 

latório dos trabalhos da Câmara; 

XXIV - nomear,promover,remover,suspender e demitir fun-/ 

cionários da Câmara,conceder-lhes férias,licenças,abono de faltas,a-/ 

posentadoria e acréscimo de vencimentos determinado por lei,e promo-/ 

ver-lhes a responsabilidade administrativa,civil e criminal; 

XXV - determinar abertura de sindicância e inquéritos/ 

administrativos; 

XXVI - dar andamento legal aos recursos interpostos co_g/ 

tra atos seus ou da ' câmara; 

XXVII - encaminhar ao Prefeito os pedidos de informa~~-/ 

ções formulados pela Câmara; 

XXVIII - encaminhar ao Prefeito e aos Secretários Munici 

pa1s ou Diretores equivalentes,o pedido de convocação para prestar / 

informações ao Plenário da Câmara,observadas as disposições do inciso 

IV do artigo 86 e dos artigos 87,88 e 89,da Lei Orgânica Municipal; 

( e antinua) 
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XXIX - deterrninar,a requerimento do autor,a retirada de/ 

proposição que ainda não tenmi, recebido parecer de Comissão,ou have!?/ 

do,lhe for contrário; 

XXX - autorizar o desarquivamento de proposição,na for-/ 

ma da lei; 

XXXI - licenciar-se da Presidência quando precisar au- / 

sentar-se do Município por mais de 15 dias; 

XXXII - destituir membros de Comissão em caso de descum 

primento de atribuições que lhes forem concedidas; 

XXXIII - encaminhar às.. Comissões competentes,no prazo / 

improrrogável de 72 horas,contadas da leitur~ em reunião,as proposi-/ 
~ çoes apresentadas; 

XXXTi - comunicar aos Vereadores,com antecedência míni-/ 

ma de 72 horas,a convocação de reuniões extraordinárias; 
) 

XXX:V - recusar recebimento de proposição,quando nao re-/ 

vestidas,formal ou materialmente,das exigências regimentais; 

X.X.XVI - convocar reuniões secretas e solenes; 

XXXVII - determinar,ao final de cada ano legislativo,o / 

arquivamento de documentos,atos,proposições e quaisquer outros papéis 

para tal destinados; 

XXXVIII - incluir,na Ordem do Dia,processos ou proposi-/ 

ções que independam de parecer de Comissão; 

XXXIX - interromper o orador que se desviar da questão/ 

em debate,discutir matéria vencida ou sem o devido respeito à Câmara/ 

ou a qualquer de seus Partis e, em g~ral,advertindo-o, chamando-o à or-/ 

dem e,em caso de insistência,cassando-lhe a palavra,podendo,igualmey 

te ,ret:i:rá.:10 ~do rEfcinto por qualquer meio e até suspender a reunião,/ 
.., 

quando,em razao disso,se generalizar tumulto; 

XL - p~oibir inserção nos anais da Câmara de atos ofen-/ 

sivos,de discursão e apartes anti-regimentais; 

XLI - encaminhar,ao Poder Executivo,a proposta orçamen-/ 

tária da Câmara,até o dia 31 de agosto de cada ano,para ser incluída/ 

no Orçamento Geral do Município; 
XLII - Zelar pelo prestígio da câmara e pelos direitos, 

(Continua) 
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garantia e inviolabilidade e respeito devidos aos membros da Câmara; 

XLIII - presidir a Comissão Representativa da Câmara, / 

prevista no artigo 38,da Lei Orgânica Municipal,cumprindo e fazendo/ 

cumprir suas atribuições; 

XLIV - cumprir,literalmente,o disposto no artigo 40,da / 

Lei Orgânica Municipal. 

Arto19 - Quando o Presidente se omitir ou exonitar de/ 

suas funções ,qua.lq1Rer Vereador poderá prote·star contra o fato,recor-/ 

rendo ao Plenário,auja ~·deaisão soberana deverá ser cumprida pelo Pry 

sidente,sob pena de destituição do cargo de membro da Mesaº 

§ lQ - Deverá o Presidente submeter-se à decisão saber.§/ 

na do Plenário e cumprÍ-la fielmenteº 

§ 2Q - O Presidente não poderá apresentar proposições / 

nem tomar parte nas discursões,sem passar a Presidência ao seu subs-/ 

tituto legalo 

Arto20 - O Presidente da Câmara ou quem o substituir,s_s/ 

mente terá direito a voto nos casos previstos no artigo 41,da Lei / 
Orgânica Municipal e nos casos de escritínio secreto. 

Arto21 - Quando o Presidente não se achar no recinto da/ 

Câmara na hora regimental do início dos trabalhos,o Vice-Presidente/ 

substitUÍ-lo-á,cedendo-lhe o lugar,logo que presente,desejar assumir/ 

a Cadeira Presidênqialo 

CAP:fTULO IV 

DO VICE-PRESIDENTE DA CÂWiARA 

Arto22 - Ao ,Yice-Pres _idente ,compete: 
' . 

I - substituir o Presidente da Câmafa em suas faltas, / 

au.sências,impedimentos ou licença; 

II - cumprir as disposições contidas no§ 8Q do artigo/ 

62,da Lei Orgânica Municipal; 

III - assessorar o Presidente,sempre que por ele convo-/ 

cada para missões especiais; 

IV - presidir a Comissão Permanente dos Direitos do Ho-/ 

mem e da Mulher,prevista no artigo 39,da Lei Orgânica Municipal . 

(Continu a) 
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CAPÍTULO V 

DOS SECRETÁRIOS 

Art.23 - Compete ao lº Secretário: 

(Pág.13) 

I , - assinar,com o Presidente,os atos da Mesa,as Leis e/ 

as Resoluções da Câmara; 

II - inspecionar os serviços da Secretaria e fazer ob- / 

servar o Regimento Interno da Câma.ra,com a assessoria do Assessor / 

Parlamentar; 

III - supervisionar e ter sob a sua responsabilidade,o / 

documentário parlamentar da Câmara Municipal; 

IT - cumprir o disposto no arti~o 43,da Lei Orgânica / 
MuJJ.icipal. 

Art.24 - Compete ao 2Q Secretário: 

I - substituir o lº Secretário em suas faltas,ausências, 

impedimentos legais ou licença~; 

II - fiscalizar,com a assessoria do Assessor Parlamentar, 

a redação das atas das reuniões plenárias da Câmara; 

III - assinar,com o Presidente e o lº Secretário,os a-/ 

tos da Mesa,as leis e as resoluções da Câmara; 

IV - fazer a leitura de documentos recebidos pela Câ!Il§/ 

ra; 

V - auxiliar o lº Secretário,sempre que por ele convoc~ 

do. 

CAPiTULO VI 

DAS LIDERANÇAS E VICE-LIDERANÇAS 
""' 

Art.25 - As ·lideramças representam o pensamento dominag/ 

te das bancadas dos partidos políticos com assento na Câmara Munici-/ 

pal. 

Art.26 - Até a quinta reunião seguinte à posse,cada bag/ 

cada deverá indicar s~u líder e vice-líder. 

§ lº - A indicação se dará mediante comunicação à Mesa/ 

Executiva da Câmara em documento que contenha a assinatura da maio-/ 

ria absoluta da bancada. 

§ 22 - Enquanto não for feita a indicação na forma do/ 

§ anterior,será considerado como líder o Vereador mais votado da / 
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bancad~,presente à reunião. 

Art.27 - Além das atribuições especificadas neste Regj/ 

mento,compete ao líder: 

I - indicar os membros de sua bancada para fazer parte/ 

em Comissões Especiais; 

II - fixar o pensamento da bancada em relaçao a determi 

nada matéria em debate na Câmara; 

III - fazer a indicação dos membros que tomarão parte/ 

nas Comissoes Permanentes da Câmaraº 

Art.28 - Compete aos vice-líderes substituir os seus / ,-

respectivos líderes em suas faltas,ausências.,impedimentos legais e/ 

licenças. 

§ único - Os líderes poderão delegar poderes aos vice-/ 

lfderes,para as finalidades dos incisos I,II e III,do artigo ante-/ 

rior,mesmo que estejam presentes à re1miâoo 

CAP:fTULO VII 

DO PLENÁRIO 

Art.2J - O Plenário é o Órgao deliberativo da Câmara,/ 

que,obedecendo a este Regimento Interno,é capaz e soberanamente,pe-/ 

la maioria de dois terços(2/3)dos seus membros,alterar,modificar e/ 

revogar as disposições regimentais vigentesº 

Art.30 - De acordo com a natureza da matéria submetida/ 

à deliberação da câmara,o Plenário tomará decisao: 

I pela vontade da maiOTia absoluta,que comstará do / 

voto da metade e mais um().)dos membros da Câmara; 

II - pela vontade da maioria simples que consistirá do/ 

voto da maioria dos Vereadores presentes,em número superior,pelo m§/ 

nos,da metade e mais um(l)da totalidade dos me:ml1,ros da Câmara; 

III - pela vontade da maioria especial de dois terços/ 

(2/3)dos membros da Câmara • 

Art.31 - De um modo geral,as deliberações plenárias s~ 

rão tomadas pela maioria simples,ressalvados os seguintes oasos,que/ 

exigirão a maioria de dois terços(2/3) dos membros da Câmara,obser-/ 
Yél.dél.;;; él.ô d:iepoe:içÕee dc1. Lei Orgânica Municipal; 

(Continua) 
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públicas; 

I - concessão de serviços públicos; 

II - concessio de uso de bens públicos; 

III - alienação de bens imóveis; 

IV - alteração da denominação de logradouros ou vias / 

V - alteração ou reforma do Código Tributário; 

VI - isenção de impostos; 

VII~ anistias fiscais; 

VIII - operações de créditos; 

IX - cassação de mandato 9 

X - destituição da Mesa Direto~a ou de qualquer de seus 

membros; 

XI - ~ulgamento de infração político-administrativa do/ 

Prefeito,do Vice-Prefeito e dos Vereadores; 

XII - rejeição de veto; 

XIII - autorização para celebração de convênios,ajustes 
, . 

e e ons orei os; 

XIV - concessão de título de cidadania; 

XV - alteração,modificação ou revogação das disposi- / 

ções deste Regimento; 

Y::.TI rejeição do Parecer prévio do Tribunal de Contas/ 

do Estado; 

XVII - rejeição ou aprovação de qualquer prestação de/ 

contas; 

XVIII - emenda à Lei Orgânica Municipal. 

Art.32 - Compete privativamente a Câmara,além das atrj/ 

buiçÕes previstas no artigo 21,da Lei Orgânica Municipal: 

I - propor projetos de lei que criem ou extinguão car-/ 

gos dos sius serviços e fixem os respectivos vencimentos; 

II - julgar,no prazo de 60 dias contados da data do ry 
cebimento, o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado ,relat.ivo/ 

às contas da Prefeitura e da Mesa da Câmara,bem como as dos adminiy 

tradores e demais responsáveis por bens e valores públicos das autaE 
q uias e outras entidades que receberem subvenções do Município, consJ: 

( e on tinu..9.) 
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derando-se aprovado o Parecer do Tribunal de Oontas,se até aquela d§/ 

ta não houver sido expressamente rejeitado; 

III - deliberar sobre as infrações político-administra-/ 

tivas do Prefeito,do Vice-Prefeito e dos Vereadores,na forma do Capi/ 

tulo II e Capítulo III do Título V,da Lei Orgânica Municipal; 

IV - solicitar,por intermédio da Mesa,pedido de infor-/ 

mações sobre fato relacionado com a matéria legislativa em trâmite/ 

ou sobre fato sujeito à fis~alização da Câmara Municipal; 

V - alterar as resoluções que tratam da organização a,W 

ministrativa da Câmara e do Regimento Interno. 

Art.33 - Compete gemericamente ii, Câmara Municipal,com / 

a sanção do Prefeito,dispor sobre as matérias da competência do Mu-/ 

nicÍpio,dentre outras,além das atribuições constantes do artigo 20,/ 

da Lei Orgânica Municipal: 

I - aprovar consórcios com outros Municípios; 

II - aprovar o plano de Governo; 

III - aprovar as matérias de que dispõe o artigo 57,da/ 

Lei Orgânica Municipal; 

IV - dar denominação às vias e logradouros pÚblicos,o.J?./ 

servado o disposto no artigo 4º dó.s Disposições Gerais e Transitá-/ 

rias da Lei Orgânica Municipal • 

CAPÍTULO VIII 

DAS COMISSÕES 

Art.34 - As Comissões são Órgãos técnicos constituídos/ 

pelos próprios me~bros da Câmara ·,destinadas em caráter permanente ou 
·•\' 

transitÓrio,a proceder estudos,emitir pareceres especializados,realj 

zar investigações e representar o Legislativo. 

§ único - As Comissões da Câmara Municipal são: 

I - permanentes, 

II - especiais; 

III - de representação. 

Art.35 - As Comissões Permanentes têm por objetivo os / 

assuntos sub metidos ao seu exame,manifestar sobre eles suas opiniões 

e preparar,por in1c1at1va prÓpri~,ou indic~9~0 do Plenário,projetos / 

( e antinu a ) 
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de leis atinentes à sua especialidade,observado o disposto no artigo/ 

35 ,da Lei Orgânica Municipal. 

Arto39 - As Comissões Permanentes são cinco,compostas / 

de três membros cada uma,com as seguintes denominações: 

nismo; 

I - Comissão de Justiça e Redação de Leis; 

II - Comissão de Finanças e Orçamentos; 

III - Comissão de de Obras PÚblicas,Patrimônio e Urba-/ 

IV - Comissão de Educaçâo,SaÚde e Assistência Social; 

V - Comissão dos Direitos do Homem e da Mulherº 

Art.37 - Os membros das Comissões Permanentes serao de-/ 

signados anualmente pela Mesa Diretora,observado o disposto no§ lQ / 

do artigo ~.§i,da Lei Orgânica Iviunicipal. 

§ lQ - O mesmo Vereador não poderá ser indicado para / 
mais de três Comissões Permanentes,salvo no caso da Comissão de q_ue / 

trata o inciso V do artigo 35,deste Regimento Interno. 

§ 2Q - Não poderão ser designados para Comissões da Câ-/ 

mara os Vereadores licenciados. 

Art.38 - As Comissões Permanentes ser~o constituídas na/ 

primeira sessão ordinária da sessão legislativa. 

Art.39 - As C omis~;Ões, logo q_ue consti tuÍdas ,reunir-se- / 

ão para eleger o seu presidente e o secretário e determinar sobre os/ 

dias de reuniões,ordem dos trabalhos,os q_uais serão consignados em / 

livro próprioº 

§ único Os'':membros das Comissões poderão se± destitui/ 

dos por declaração do Presidente da Câmara,q_uando não comparecerem / , 

a três reuniões consecutivas ordinárias ou q_uatro intercaladas,obsey 

vado o disposto no§ 6Q do artigo 28,da Lei Orgânica Municipal. 

Art.40 - No caso de vaga,licença ou impedimento de mem-/ 

bro de Comissão,cabe ao Presidente da Câmara designar substituto,es-/ 

colhido,sempre q_ue possível,dentro da mesma legenda partidária. 

Art .41 '' - Compete aosPresidentes das Comissões: 

I - determinar os dias de reunião da Comissão,dando ci

ência à Mesa Diretora da Câmara; 
(Continua) 
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II - convocar reuniões extraordinárias; 

III~ presidir as reuniões e zelar pela ordem dos trab.§/ 

lhos; 

IV - receber a matéria destinada à Comissão e designar/ 

relator; 

V - zelar pela observância dos prazos concedidos à Co- / 

missão; 

VI - représentar a Comissão nas relações da Mesa e do / 

Plenário; 

VII - solicitar substituto ao Presidente da Mesa Diret_g/ 

ra,para os membros da Comissão 9 
§ lQ - O Presidente da Comissão poderá funcionar como / 

relator e terá sempre direito a votoo 

§ 2Q - Dos atos do Presidente,caberá a qualquer membro/ 

da Comissão,recursos ao Plenário. 

Arto42 - Compete à Comissão de Justiça e Redação de Leis 

manifestar-se sobre todos os processos entregues à sua apreciação / 

quanto ao aspécto constitucional,legal e jurídico e,quanto ao seu a.§/ 

pécto gramatical e lÓgico,quando solicitado o seu parecer por impos_y 

çao regimental ou por deliberação do Plenárioº 

§ lQ - Nenhuma proposição será submetida à apreciação / 

do Plenário,senão depois de previamente ser apreciada pela Comissão/ 

de Justiça e Redação de Leis,exceto os Pareceres Prévios do Tribtmal/ 

de Contas sobre as contas da Prefeitura e da Mesa Diretora da Câmara. 

§ 2Q - SempJ.;'e que a ·çomissão de Justiça e Redação de / 

Leis concluir pela inconstitucionalidade de qualquer proposição,ou / 

sobre a inconstitucionalidade de qualquer de seus dispositivos,ainda/ 

que sobre ela devam se pronunciar uma ou mais Comissões,será emitido/ 

parecer para apreciação pleuária e somente quando rejeitado,prosse- / 

guirá o processos~ tramitação normal. 

Arto43 - Compete à Comissão de Finanças e Orçamentos: 

I - manifestar-se sobre qualquer proposição sujeita à / 
a::preciação dá -Câmara,relacionada com~ 

a) proposta e execuçâo orçamentária; 

b) tributos,investimentos,empréstimos,financiamentos, / 
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dÍvida,isençoes,abertura de créditos,alienação de bens imóveis e nas/ 

matérias d.e q_ue dispõe o artigo 148,a.a Lei Orgânica Municipal; 

c) fixação ou alteração de vencimentos do funcionalis-/ 

mo municipal; 

à.) prestação de contas da Prefeitura e da Mesa Direto-/ 

ra da Câmara; 

e) convênios de natureza econômico-financeira; 

f) fixação ou alteração de remuneração d.o Prefeito,do / 

Vice-Prefeito e dos Vereadores; 

g) autorizaçao para pagamento de despesas,nos termos da 

lei; 

h) alienaçóes de qualquer natureza; 

i) Código Tributárioº 

II - emitir parecer sobre as implicações financeiras e/ 

disponibilidade or~amentária; 

III - elaborar o pr~jeto de resolução aprovando oure-/ 
.;--- ~ 

jeitandn as contas da Prefeitura e da Mesa Diretora d.a Câmara,respecti 

1 

IV - emitir parecer sobre o plano de distribuição de a~ 

xÍlios,prêmios e subvenções,na forma do inciso XXXVI do artigo 78,da/ 

Lei Orgânica Municipal; 

V - emitir parecer sobre o Plano Plurianual de Investy 

mentos,diretrizes orçamentárias,emendas ao Orçamento anual e outras/ 

matérias que exijam sua apreciação; 

VI - emitir, ,. parecer ·_em processos de desapropriação; 

VII - apreciar e emitir parecer nas matérias constantes 

do disposto nos artigos 180 e 181,da Lei Orgânica Municipal; 

Arto44 - Compete à G omissa o de Obras Públicas ,Patrimô-/ 

nio e Urbanismoa · 

I - emitir parecer sobre projetos d.e leis atinentes à/ 
realização de obras e execução d.e serviços prestados pelo Município,/ 

a ut arquias,entidades paraestatais e concessionárias d.e serviços pÚ- / 

blicos de âmbito municipal; 

II - emitir parecer sobre projetos de leis qu~ tratem/ 

(Continua) 
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~e.atividades agrÍcolas,comerciais e industriais; 

III~ comunicação e transportes; 

(Pág.2O) 

lV - abastecimento e aferição de pesos e medidas; 

V - cadastro territorial e predial; 

VI - tráfego urbano e tudo que se relacione com o sisty 
. , . 

ma, v1ar1O; 

VII - denominação de prÓprios,vias e logradouros; 

VIII - Plano Diretor; 

IX - delimitação e alteração da zona urbana; 

X - loteamento,arruamento e alinhamento; 

XI - apreciar e emitir parecer .nos casos previstos no / 

§ 2º do artigo 137 e nos artigos 138,139,140,141,142,143,144,145 e / 

146,da Lei Orgânica Municipal 9 

XII - em qualquer caso que envolva a sua competência 

quanto a este Regimento e a Lei Orgânica Municipal. 
/ 

Arto45 - Compete à Comissão de Educação,SaÚde e Assistên 
)' 

eia Social manifestar-se,quando ao mérito,nas proposições que tratem/ 

de: 

honraria; 

eia social; 

e ia social; 

I - educação e instrução pÚblica; 

II - artes e patrimônio histórico; 

III - convênios escolares e bolças de estudos; 

IV - cultura,esportes e turismo; 

V - denominação de prÓprios,vias e logradouros públicos; 

VI - concessão de título de cidadania e qualquer outra/ 

VII - promoção de obras assistenciais; 

VIII - convênios destinados à educação,saÚde ! assistê_g/ 

IX - proposiçÕ~s que versem sobre programas de assistê,nl 

X - p'~1ítica urbana e de meio ambiente; 

XI - conselhos municipais; 

XII - programas de habitações populares; 

XIII - direitos individuais e coletivos; 

(Continua) 
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XIV - .-q_ualq_uer proposição com amparo legal nas dispos_y 

ções do Capítulo XII,do Título ~I,da Lei Orgânica Municipal e q_uais-/ 

q_uer outras matérias q_ue envolvam sua competência. 
1 

Art.46 - Á Comissão dos Direitos do Homem e da Mulher,/ 

co~pete proferir decisões em q_ualq_uer matéria de sua irrestrita com-/ 

petência. 

Art.47 - Ao Presidente da Câmara incumbe,dentro do pr§/ 

zo de três dias,a partir da data da aceitação das proposições pelo / 

Plenário,encaminhá-las às Comissões competentes para exarar parecerº 

§ lº - Tratando-se de projeto de iniciativa do Prefei-/ 

to para o q_ual tenha sido solicitada urgência•; o prazo de três dias se 

rá contado a partir da entrada do mesmo na Secretaria da Câmara,indy 

pendendo de apreciação pelo Plenário,observado o disposto no artigo/ 

61,da Lei Orgânica Municipalº 

§ 29 - Reàebido o processo,o Presidente da Comissão COE!, 
>' 

petente designará relator,podendo reservá-lo à sua própria consider.§/ 
~ çao. 

Art.48 - O prazo para a Comissão exarar parecer será de 

dez dias,a corj.tar da data do recebimento da matéria pelo Presidente/ 

da Comissão,salvo resolução em contrário do Plenárioº 

§ lº - O -Presidente da Comissão terá o prazo de dois / 

dias para designar relator,a contar da data do despacho do Presidente 

da Câma.ra • 

§ 2Q - O relator designado terá o prazo de três dias / 

para apresentação do paree ·er,podeniio esse prazo ser prorrogado por / 

mais dois dias. 

§ 3º - A prorrogação do prazo de q_ue trata o§ anterior 

será req_uerida pelo Presidente da Comissão ao Presidente da Câmara,a

tendêndo pedido <Ío'.Rfilator. -

§ 4º :_ Findo o prazo do § 29 deste artigo sem q_ue seja/ 

concluido o parecer e sem prorrogação autorizada,o Presidente da câ-/ 

mara designará uma Comissão Especial composta de três membros,para / 

'êxà:rar pa.re·cer dentro dô :praz'o- improrrogável de três dias, observado / 
o disposto no§ 4º do artigo 62,da Lei Orgânica Municipalo 

(C antinua) 
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§ 5º - Os prazos previstos neste artigo poderão ser red.:!f 

zidos pela metade,a req_uerimento da maioria absoluta dos membros Gia / 
f 

Câmara. 

Art.49 - Através de req_uerimento assinado pela maioria / 

absoluta dos membros da Câmara,poderá ser dispensado parecer técinico/ 

d~ qualquer Comissão Permanente ou Especial,conforme o caso,desde que/ 

a matéria em apreciação exija o quorum especial de dois terços(2/3),e/ 

a proposição esteja devidamente justificada. 

§ Único - Nas proposições de denominação de prÓprios,vi-/ 

as e logradouro$ pÚblicos municipais,poderão ser dispensados os pare-/ 

ceres técnicos das Comissões competentes,q_uando assinadas pela maio-/ 

ria absoluta dos membros da câm'a.ra,satiafeitas as exigências do§ únj/ 
co do artigo 4º,das Disposições Gerais e Transitórias da Lei Orgânica/ 

Municipal. 

Art.50 - Nos casos do§ único do artigo anterior,a Comi§/ 

são competente poderá,se assim entender e o Plenário acataroemitir P.ê/ 
>' 

recer verbal,constando,obrigatoriamente,da Ata as declarações de seus/ 

membrosº 

Arto51 - O parecer da Comissão será assinado por todos / 

os seus membros,ou ao menos,pela maioria,devendo voto vencido ser a-/ 

prsentado em separado,indicando a restriçâo arguÍda,e constará inte- / 

gxalmente da ata. 

Art.52 - No exercício de suas atribU.Íçoes,as Comissões / 

poderão convocar pessoas interessadas,tomarem depoimentos,solicitarerrv' 

inf ormaçÕes e documentos ,.proceder 'em a todas as diligências q_ue julga-/ 

rem necessárias ao esclarecimento do assimto,na forma estabelecida no/ 

artigo 35,da Lei Orgânica Municipalº 

Arto53 - As Comissões poderão requisitar do Prefeito,por/ 

intermédio do Presidente da-Câmara e independentemente de deliberação/ 

do Plenário,as informações q_ue julgarem necessárias,desde q_ue o assUD/ 

to em estudo seja de sua competência e especializaçãoº 

§ único - Sempre que a Comissão solicitar informações / 
ao Prefeito ou audiência preliminar de outra Comissão,fica prorrogado/ 

o prazo a q_ue se refere o artigo 48 deste Regimento,até :o máximo de / 
cinco dias. 

(C ontin~a) 
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Art.54 - As Comissões Especiais serão criadas com a fin.§/ 

lidade específica de realizarem estudos e emitirem pareceres ares-/ 

peito de problemas municipais de alta relevância,objetivando urgêntes 
1' 

providências. 

Art.55 - As Comissões Especiais,além de investigao de~ 

tos praticados pela administração municipal e seus serviços,destinam

s~ a estabelecer a responsabilidade das autoridãdes municipais e, / 

quando for necessário,propor · a cassação do mandato do Prefeito ée dos/ 

Vereadores,na forma do disposto no Título V,da Lei Orgânica Munici- / 

pal e na legislação aplicável. 

Art .56 - As Comissões Especiais ·· serão criadas com a fi-/ 

nalidade primordial de promover o prestígio da Câmara em suas rela-/ 

ções externas,atos cívicos e sociais,além de cuidarem do aperfeiçoa-/ 

mento da instituição e aprimoramento do conhecimento através da par-/ 

ticipação em encontros,conferências,palestras,convenções e ciclos de/ 

debate. 

Art.57 - Cumpre às Comissões de Representação da Câmara, 

ao conclv.ir a sua ~ssão,elaborar relatório circunstanciado das ati-/ 

tividades desenvolvidas e apresentá-lo ao Plenário na primeira reb.n_y 

ão a que se seguir esta conclusão. 

Art.58 - O Presidente da Câmara designará Comissão Esp_3/' 

cial de Vereadores para redeber e introduzir,no Plenário ,nos dias de/ 
~ sessoes,os visitantes . 

§ único - Na hipótese deste artigo,o Presidente designar É. 

um Vereador para fazer a '•,saudaçã; , oficial ao visitante ,que poderá / 

discursar para respondê-laú 

Arto59 - Registrando-se a presença de ex-Vereador no / 
Plenário no decorrer da sessão,o Presidente fará consignar a sua pry 

sença na Ata e poderá convidá-lo para o recinto do Plenário , podendo / 

adotar as medidas do artigo 58 deste Regimento I nter noº 

§ único - A presença de Secretário Municipal ou de Diry' 

tor equivalente lo;ais e de outras edilidades no Plenário da Câmara/ 
será consignada em Ata,facultado ao Presidente o disposto no arti go/ 

58 deste Regimentoo 
(Continua) 
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. CAPÍTULO IX 

''DA SECRETARIA DA CÂMARA 

Art.60 - Os serviços administrativos da Cimara far-se- / 

ão através de sua Secretaria e reger-se-ão por regulamento próprioº 

§ único - Todos os serviços da Secretaria ser~o orient§/ 

dos pela Mesa Diretora,~ue fará observar o regulamento vigenteº 

Art.61 - A nomeação,exoneração,suspensão e demais atos/ 

administrativos do funcionamento da Câmara compete ao Presidente de/ 

conf'ormidade com a legislação vigente e o Estatuto dos Funcionários/ 

Públicos Municipais. 

§ 12 - A Câmara somente poderá admitir servidores,na / 

fmrma do inciso II do artigo 111,da Lei Orgânica Municipal,apÓs a / 

criação dos respectivos cargos,através de Resolução aprovada pela / 

maioria absoluta dos membros da Câmara. 

§ 22 - Os cargos comissionados serão de livre nomeação/ 

e exoneraçao do Presidente da Câmara. 

§ JQ - A criação e exti~ção dos cargos da Câmara,bem cy 

mo a fixação e alteração dos seus vencimentos de :,proposição da Mesa / 

Diretora da Câmaraº 

§ 42 - As proposições ~ue modifi~uem os serviços da Se-/ 

cretaria da Câmara ou as condições de vencimentos de seu pessoal,se-/ 

rao de iniciativa da Mesa Diretora,devendo por ela serem submetidas/ 
,'1 

à consideraçao e aprovaçâo do Plenário, observadas as disposiçôes do/ 

§ lQ deste artigo. 

§ 52 - Aplicam-se,no -~ue couber,aos funcionários da Câ-/· 

mara Municipal os sistemas de classificação e níveis de vencimentos/ 

dos cargos do Poder Executivoº 

§ 6Q - Os vencimentos dos cargos da Cãmara não poderão/ 

ser superiores aos pagos pe10 Poder Executivo,para cargos de atribuj/ 

çôes iguais ou assemelhadas,na 1 forma do disposto no§ lº do artigo / 

111,da Lei Orgânica Municipal. 

Arto62 - Os Vereadores poderão interpelar a Mesa Direty 

Da sobre os serviços da Secretaria e situação do respectivo pessoal,/ 
01.,1 apresentar sugestões sobre os mesmos em proposição encaminhada Á / 

(Continua) 
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Mesa que deliberará sobre o assunto ou,se for o caso,ouvirá o Pleni/ 

rio. 

Art.63 - A correspondência oficial da Câmara será fei-/ 

ta pela Secretaria,sob a responsabilidade da Mesa Diretora,com o a§/ 

sessoramento do Assessor Parlamentar ou do Advogado da Câmaraº 

§ único - Nas comunicações sobre as deliberações da cy 
mara,indicar-se-á se a medida foi tomada por unanimidade ou maioria, 

não sendo permitido à Mesa e a nenhum Ver~ador declarar-se voto veQ_/ 

cido. 

TÍTULO II 

DOS VEREADORES 

CAPÍTULO I 

DO EXERCtCIO DU MANDATO 

Art.64 - Os Vereadores são agentes políticos investidos 

de mandato eletivo municipal para uma legislatura de quatro anos,nos 

termos do artigo 16,da Lei Orgânica Municipal e da Legislaçao Elei-/ 

tbral vigente. 

Art.65 - Compete ao Vereador: 

I - participar de todas as discursôes e votar nas deli-/ 

berações do Plenário; 

II - votar na eleição da Mesa Diretora; 

III - apresentar proposições que visem o interesse co-/ 

letivo; 

IV - concorrer ·aos cargos da Mesa Diretora; 

V - usar da..-:palavra · em defesa das proposições apresent.§/ 

das que visem o interesse do Município ou em oposiçã9~ 'às que julgar/ 

prejudiciais ao interesse público; 

VI - participar das Comissões Permanentes e Especiais. 

Art.66 - são oorigações e deveres do Vereador~ 

I - desincompatibilizar-se e fazer declaração pública de 

bens,na rEorrra do § 42 do artigo 19,da Lei Orgânica Municiral; 

II - exercer as atribU.ÍçÕes enumeradas no artigo anteri 
or; 

III - comparecer às sessões ·decentemente trajado,na ho-/ 
ra regimental; 

(Continua) 
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IV - cumprir os deveres do cargo com zelo e dignidade; 

V - cumprir,literalmente,suas atribUÍçÕes como membro/ 

de Comissão,na forma dos artigos 35,36 e 37,da Lei Orgânica Munici-/ 

pal; 

VI - votar as proposições submetidas à deliberação da/ 

Câmara,salvo quando se tratar de matéria de seu cÔnjuge,de pessoa / 

que seja parente consangÍneo até o 3º gráu ou afim,podemdo tomar / 

parte na discursão; 

VII - portar-se em plenário com respeito,não conversaI/ 

do em tom que pertube os trabalhos; 

VIII - tratar aos Pares com urbanidade; 

IX - obedecer as normas regimentais; 

X - observar o disposto no artigo 46,da Lei Orgânica / 
1 

Municipal e outras disposições inerentes ao exercício do cargo. 

§ único - Será nula a votação em que tenha votado Vere~ 

dor impedido,nos termos do inciso VI deste artigo. 

Art.67 - Se qualquer Vereador cometer,. dentro do recinto 

da Câmara,ex -cesso que deva ser reprimido,o Presidente conhecerá do/ 

fato e toma.rã as seguintes providências,conforme a gravidade: 

Presidência; 

peito; 

I - advertência pessoal; 

II - advertência em plenário,fazendo consigná-la na Ata; 

III - cassassão da p~lavra; 

IV - suspensão da sessão para entendimento na sala da/ 

V - convocação de sessão para a Câmara deliberar are!}/ 

VI - proposta de cassação do mandato,por infração do / 

disposto no artigo ?º,inciso III,do Decreto-Lei nQ 201,de 27 de fe-/ 

vereiro de 1967 e Jjo artigo-104,inciso V,da Lei Orgânica Municipalº 

Art.68 - A infrigência de qualquer proibição constafttW 

dos artigos 46 e 47,da Lei Orgânica Municipal,importará na cassação/ 

do mandato nos termos da Legislação Federal e nas disposições do Ti/ 
tulo V,da Lei Orgânica Municipal. 

§ único - Não perde o mandato o Vereador que for nomey 

(C antinua) 
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do para cargo em comissão no Governo Federal,Estaàual e·thJ.nicipal,na/ 

forma do§ 12 do artigo 49,da Lei Orgânica Municipalº 
>' 

Arto69 - O processo de cassação do mandato de Vereador,/ 

assim como do Prefeito e do Vice-Prefeito,obedecerá os preceitos es-/ 

belecidos pelo Decreto-Lei Federal nQ 20)/67,artigo 52,obsertadas as/ 

d:i;sposições do artigo 101,da Lei Orgânica Municipalr 

I - a denúncia escrita poderá ser feita por qualquer e-/ 

leitor com a exposição dos fatos~ a indicação das provasº Se o de-/ 

nunciantefor Vereador,ficará impedido de votar sobre a denúncia e de/ 

integrar a Comissão Prooessante,podendo,todavia,praticar todos os a-/ 

tos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara,passará/ 

a Presidência ao seu substituto legal,para os atos do processo e só/ 

votará se necessário para completar o quorum de julgamentoº Será coD/ 

vocado o suplente do Vereador impedido de votar,o qual não poderá~ 

tegrar a Comissão Processante; 

II - de posse da denúncia,o Presidente da Câmara,na pr_y ,, 
meira sessao,determinará sua leitura e consultará a Camara sobre o / 

seu recebimentoº Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos pry 

sentes,na mesma sessão será constituída a Comissão Processante por / 

três Vereadores sorteados entre os desimpedidos,os quais elegerão, / 

desde logo,o Presidente e o Relator; 

III - recebendo o processo,o Presidente da Comissão Pr_g/ 

cessante iniciará os trabalhos ,e,dentro de cinco dias,notificará o / 

denunciado remetendo-lhe cópia da denúncia e de documentos que a iTI§/ 

truírem para que ,no praz<i), de 10 d'ias, contados do recebimento ,apreseD/ 

te defesa prévia ppr escrito,indique as provas que pretende produzir/ 

e arrole testemunhas até o máximo de 10. Se o denunciado estiver au-/ 

sente do MunicÍpio,a notificaçao far...,;se-á por edital,publicado duas/ 

vezes no Órgao oficial do Estado, com intervalo de três dias, pelo me-/ 

nos,contado o prazo da primeira publicação; 

IV - á notificação por edital somente será feita depois/ 

de decorrido o prazo estabelecido no inciso anterior,ou se .na denún-1 

eia constar que o denunciado se encontra em lugar incerto e não sabj/ 

do,cabendo a Comissão Processante,nesse caso,decretar a revelia do / 
( C on tn3nua) 
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denunciado,prosseguindo nos ulteriores termos da denúncia; 

V - decorrido o prazo de defesa,a Comissão Processante/ 

emitirar parecer dentro do prazo de cinco dias,opinando pelo prossy 

guimento ou arquivamento da denúncia,o quar,neste caso,será submet_y 

do ao Plenário; 

VI - se ~a Comissão Processante opinar pelo prossegui-// 

mento,o Presidente designará,desde logo,diligências e audiências que 

se fizerem necessárias,para o depoimento do denunciado e inquirição/ 

de testemunhas; 

VII - o denunciado deverá ser intimado de todos os a-/ 

tos do processo pessoalmente ou na pessoa de- seu procurador,com ante 

cedência,pelo menos de 24 horas,sendo-lhe permitido assistir às dili 

gências e audiências,bem como de formular perguntas e reperguntas e/ 

requerer o que for de interesse da defesa,sem procrastinar o anda-/ 

mente do processo; 

VIII ,, concluída a instrução do processo,caberá ao Pry 

sidente da Câmara convocar sessão para julgamento. Na sessão de juJ/ 

gamento,o processo será lido integralmente e,a seguir,os Vereadores/ 

que desejarem,poderão manifestar-se verbalmente pelo temp~ de 15 m_y 

/ nµtos cada e,no final,o denunciado ou seu procurador legalmente 

constituÍdo,terá o prazo de duas horas para produzir a defsa oral; 

IX - conclu.Ída .. a ~.defsa ·"na · forma do inciso anterior,pr_s/ 

ceder-se-ão tantas votações quantas forem as infrações articuladas/ 

na denúncia; 

X - considerar-se-á 'a.faatado definitivamente do cargo,o 

denunciado que for declarado,pelo voto de dois terços(2/3)dos me~-/ 

bros da Câmara,incurso em qualquer das infrações especificadas na / 

denúncia; 

XI - concluído-o julgamento,o Presidente da Câmara pr_s/ 

clamará imediatamente o resultado e fará lavrar a ata que consigne/ 

a votação nominal de cada infração e,se houver condenação,expedirií/ 

o co~petente decreto legislati~o de cassação do mandato do denunci.§/ 

do; 
XII - se o resultado da votação for absolutôrio,o Presj 

(Continua) 
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dente da Câmara determinarã' 'o arquivamento do processo. Em qualquer / 

dos casos,o Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o r~ 

sultado; 

XIII - o processo a que se refere este artigo deverá / 

ser concluído no prazo de 90 dias,a contar do recebimento da denún- / 

cia,findos os quais o processo será incluído na Ordem do Dia,subres-/ 

tando-se deliberação quanto a qualquer outra matéria,ressalvadas as/ 

hipóteses que a Lei Orgânica Municipal define como exame preferencial, 

na forma estatuÍda no inciso V do artigo 101,da Lei Maior do Municí-/ 

pio. 

§ único - Se o denunciado for considerado revel,na forma 

do inciso IV deste artigo,poderá,a qualquer tempo,no decorrer da / 

instrução,comparecer à Comissão Processante para prestar seu depoi- / 

mento,não lhe sendo permitido oferecer razões de defesa previa e nerrv 

apresentar testemunhas. ~~ 

Art.70 - O Presidente poderá fastar de suas o denuncia

do,desde que a'denúncia seja recebida por maioria absoluta dos mem- / 

bros da Câmara,pelo voto de dois terços(2/3)de seus membros,na forma/ 

do artigo 105,da Lei Orgânica Municipal. 

§ único - Na hipótese prevista neste artigo,o Presiden-/ 

te convocará o respectivo suplente até o julgamento finalº O suplen-/ 

te convocado não intervirá na votação e nos atos do Vereador afasta-/ 

do. 

Art.71 - Extingue-se o mandato do Vereador,devendo ser/ 

declarado pelo Presidente. .. da Câma~a Municipal, obedecida a Legislação/ 

Federal,quando: 

I - deixar de comparecer,em cada sessão legislativa a-/ 

nual,à terça parte das sessões ordinárias da Câmara,salvo em caso de/ 

licença,na forma do inciso I-II do artigo 47,da Lei Orgânica Munici- / 

pal,observadas as disposições do artigo 49 do mesmo Diploma Legal; 

II - incidir nos impedimentos para o exercício do mand~ 

to estabelecidos em lei. 

§ lº - ôcorrido e comprovado o ato ou fato extintivo,o / 
Presidente da Câmara,na primeira sessão,comunicará ao Plenário e fa-/ 

(Continua) 
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rá constar da ata a declaração da extinção do mandato e convocará,/ 

imediatamente,o respectivo suplente. 

§ 22 - Se o Presidente da Câmara omitir-se nas provi-/ 

dências do § anterior, o suplente ou o Prefe -i to Municipal poderá re-/ 

querer a declaração de extinção do mandato por via judicial e,se pro 

cedente,o Juiz condenará o Presidente omisso nas custas do processo/ 

e honorários de advogadoº 

§ 32 - Na hipótese do§ anterior,o Presidente omisso / 

sená destituído da Presidência da Mesa Diretora e ficará impedido / 

para nova investidura durante toda a legislatura,para qualquer car-/ 

goda Mesa Diretor~º 

CAP:ÍTULO II 

DA RE!vlUNERAÇKO,DAS LICENÇAS E DA SUBSTITUiÇÃO 

Art.72 - A remuneração dos Vereadores obedecerá aos cri 

térios estabelecidos no artigo 29,inciso V,da Constituição Feieral / 

e ao disposto nos artigos 24,25 e 26,da Lei Orgânica Municipalo 

Arto73 - A Câmata somente concederá licença ao Vereador --na forma do artigo 49,dq Lei "o"rgânica Municipal,convocando-se imediy 

tamente o respectivo suplenteº 

§ 12 - O suplente convocado deverá tomar posse no prazo 

estabelecido no§ 12 do artigo 51,da Lei Orgânica Municipal. 

§ 22 - Enquanto a vaga não for preenchida,calcular-se-á/ 

o quorum na forma do§ 22 do artigo 51,da Lei Orgânica Municipalº 

§ 32 - Ocorrendo vaga e não havendo suplente,o Presideg/ 

te da Câmara comunicará o: fato,dentro de 48 horas,ao Tribunal Regio-/ 

nal Elei toralc 

§ 42 - A recusa do suplente em assumir a convocação,sem/ 

~otivo justo aceito pela Câmara,importará em renúncia tácita do man-/ 

dato,devendo o Presidente,apbs o decurso do prazo previsto no§ lº / 

do artigo 51,da Lei Orgânica Municipal,declará-lo renunciante e con-/ 

vocar o suplente imediatoº 

TÍTULO III 

DAS SESSÕES EM GERAL 

CAPtTULO I 
(Continua) 
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DAS SESSÕES ORDINÁRIAS 

Arto74 - A Câmara Municipal exercerá a sua atividade 1~ 

gislativa mediante sessões ordinárias,extraordinárias,solenes e se-/ 

eretas. 

Art.75 - A Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente,/ 

na forma estabelecida nos artigos 30,31,32 , e 33,da Lei Orgânica Mun_y 

cipal,vedada a realização de mais de uma sessão ordinária por diao 

Art.76 - As sessões da Câmara serão realizadas nos dias/ 

de .- com início ãs 15 horas, podendo se realizarem noy 

tros dias e horário diferente,por decisão da maioria do Plenárioo 

Arto 77 - A Câmara Municipal rea •:J..izará sessões contínuas, 

após o cumprimento do disposto no§ lº do artigo 30 , da Lei Orgânica/ 

Municipal,enquanto tiver matérias pendentes de deliberação plenária. 

Art.78 - As sessões da Câmara se compoem de duas partes: 

I - Hora do Expediente; 

II - Ordem do Dia. 

Art.79 - Salvo as reuniões solenes,as demais reuniões / 

terão a duração de três horas,com início na forma do disposto no ar-/ 

tigo 76 deste Regimento. 

Art.80 - Nenhuma reunião será aberta e nem terá prosse-/ 

guimento,sem que estejam presentes,pelo menos,um terço(J/3)dos Vere~ 

dores,na forma do artigo 32,da Lei Orgânica Municipal,observando-se / 

o disposto no§ lº .-do referido artigo. 

Art.81 - As reuniões poderão ser suspensas nos seguin- / 

tes casos: 
\ 

I - para preservaçâo da ordem; 

II - para permitir,quando for o caso,que Comissões apry 

sentem parecer sobre matéria em regime de urgência; 

III - por falta de quorum; 

IV - para recepcionar visitantes ilustres. 

§ único - A suspensão será determinada discricionaria- / 

mente pelo Presidente,pelo pr1:1zo máximo de 30 minutos e,:dependendo de 

decisão da maioria absoluta dos prsentes,será encerrada,na forma do/ 
inciso IV deste artigo. 

(Continua) 
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Art.82 - A reunião será encerrada nos seguintes casos: 

I - tumulto grave,assim considerado quando interrompida 

por ma.is de 30 minutos,esta não puder contunuar ppr falta de resta-/ 

belecimento da ordem; 

II - quando nao se encontrar em Plenário,pelo menos 

um terço(J/3)dos Vereadores; 

/ 

III - quando,esgotada a matéria da Ordem do Dia,faltar/ 

o quorum regimental de votação; 

rv - em caráter excepcional,por motivo de luto nacio-/ 

nal,estadual ou municipal,ou por motivo de catástrofe ou calamida-/ 

de pública. 

Art.83 - Sendo encerrada a reunião poD falta de quorum, 

o Presidente mandará anotar a ausência dos Vereadores para efeito de 

desconto na parte variável dos subsídios. 

Arto84 - A reunião poderá ser prorrogada pelo Presiden 

te ou a requerimento de qualquer Vereador,após deliberaçao do Plená 

rio,por prazo nunca inferior a 30 minutos e nem superior a duas ho-/ 

ras. 

§ 12 - O Presidente,ao receber o requerimento na forma/ 

do caput deste artigo,dará conhecimento ao Plenário e,imediatamente/ 

o colocará em votaçao,interrompendo,se necessário,o orador que estj/ 

ver ocupando a tribuna. 

§ 22 - Decidida a prorrogação,o orador interrompido / 

por força do disposto no§ anterior,mesmo ausente à votação do re- / 

querimento,não perderá a ",vez de falar,assegurando-se-lhe a restituj/ 

ção da palavra pelo tempo que lhe restava no momento da interrupção, 

desde que se encontre presente quando chamado a continuar o discur-/ 

s º· 
§ 32 - O requerimento de que trata este artigo poderá/ 

ser interposto verbalmente,devendo constar~obrigato:uiamente,da ata. 

Art.85 - A ordem das reuniões será mantida pelo Presi-/ 

dente,devendo os demais membros da Câma~a dispensar-lhe atenção,rey 

peito e acatamento às suas decisões,ressalvado o direito de recurso/ 

para o Plenário. 
(Continua) 
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Art.86 - Para a manutenção de ordem das reuniõew,obser-/ 

vár-se-ão as seguintes disposições: 

I - somente os Vereadores e funcionários em serviço,po-/ 

derão permanecer no recinto do Plenário; 

II - nenl,ruma questão deverá . ser levantada sem dela par-/ 

ticipar a Mesa Direta; 

III - com exceçao do Presidente,nenhum Vereador usará / 

da pala\!ra sentado ,salvo se estiver enfermo; 

TV - ressalvadas as questões de ordem e apartes,somente/ 
, 1 • 

sera permitido o uso da palavra na tribuna; 

V - somente se fará uso da palavra quando autorizado py 
lo Presidente ou q1.la!ldo na tribuna,o orador autorizar o aparte 9 

VI - insistindo o Vereador em permanecer na tribuna por/ 

mais tempo do que o previsto neste Regimento,ou de que lhe tenha si-/ 

do concedido pelo Presidente,ou insistir em aparte não autorizado py 
10 oraior,o Presiden§e o advertirá de sua postura anti-regimental; 

VII - Se passar de advertido,o Vereador insistir em fa-/ 

lar,o Presidente cassar-lhe-á a palavra,dando por terminado o discuy 

soou encerrado o aparte. Nesse caso,não constará da ata nem o dis- / 

curso e nem o aparte; 

VIII - persistindo indisciplinar~ente o Verwador,o Pre-/ 

sidente convidá-lo-á a se retirar do recinto e,não sendo atendido,s~ 

penderá a reunião,observadas as disposições do artigo 67,inciso VI,/ 

deste Regimento e o disposto na Lei Orgânica Municipal; 

IX - o Vere~~or ao f~zer uso da palavra,se dirigirá ao/ 

Presidente e,em se@iUida,aos demais membros da Câmara,sempre voltado/ 

para a Mesa Diretora,salvo quando responder a aparte; 

X - referindo-se em discurso a outro Vereador,ao seu n.s/ 

me o oraàor deverá acrescentar precedente e respeitosamente de "Vere_§ 

dor 11 e,quando dirigir-se diretamente a qualquer um de seus Pares,di~ / 

pensar-lhe-á o tratamento de "Excelência",de nobre colega ou de nobre 

Vereador; 

XI - o Vereador não deverá referir-se à Câmara ou a qua1 
quer de se-u.::i membro~ e,de modo geral,a qualquer inst~tuíção na0~t}Ila}/ 

(C antinua) 
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ou representante do Poder PÚblico,de forma descotês,pejorativa ou ir/ 

juriosa. A não observância do disposto neste inciso,importá em falta/ 

do decoro parlamentar; 

XII - durante a votação,o Vereador em Plenário deverá / 

permanecer, obrigat'oriamente ,em sua cadeira; 

XIII - os discursos devem ser proferidos em linguagem / 

à altura da dignidade da Câmara,sendo vedados ataques pessoais aos / 

membros da Casa e apartes cruzados ou paralelos ao discurso do ora-/ 

d·or; 

XIV - não será ·permitido o uso de ar~ no recinto da 'ê.§1 

mara e suas dependencias. 

§ único - A infrigência ao disposto no inciso XIV deste/ 

artigo,implica em procedimento incompatível com o decoro parlamentar/ 

na forma do disposto no inciso II do artigo 47,da Lei Orgânica Munici 

pal. 

Art.87 - Qualquer pessoa será admitida a assistir às Re

uniões da Cãrnara nas galerias destinadas ao pÚblico,contanto que se/ 

ache desarmada e mantenha-se comportada condignamente. 

Art.88 - Os representantes da imprensa,devidamente ore-/ 

denciados,acompanharão os trabalhos dq Câmara no local que lhes for/ 

reservado,podendo,no entanto,ser facultado o ingresso na sala de re.}/ 

niões,aos cinegrafistas e operadores específicos. 

Art.89 - A Mesa Diretora da Câmara não permitirá ·qual-/ 

quer manifestação da assistência,cabe~do-lhe determinar a expulsão / 

de qualquer pessoa que pertube a ordem e,se necessário,determinar a/ 

evacuação das galerias,mesmo que,para tanto,dãva valer-se da força / 

policial. 

§ único - Somente será permitido rnanifestação :da assis-/ 

tência em caso de sessções solenes,sem que disso possa resultar em / 

pertubação da ordem. 

Art.90 - Nem o Presidente nem o Vereador que esteja subs 

ti t uÍndo-o eventiialmente,ao falar não deverá ser interrompido ou a-/ 

parteado e nem o será qualquer Vereador ao suscitar questão de ordem. 

Art.91 - Precedente à abertura da reunião ordinár.iia ou/ 

~Contüma) 
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ex'traordinária,o Presidente izj.yocará a proteção divina,profe:çnào -às ,L/ 

seguintes palavras: 

"ROGANDO A PROTEÇÃO DIVINA,INICIAMOS OS NOSSOS TRAJ3ALHOS 

"QUE DEUS NOS ABENÇOE E INSPIRE." 

CAJ2tTULO II 

DAS SESSÕES EXTRAORDINÁ.RllS 

Arto92 - A Câmara Municipal reunir-se-á extraordinaria-/ 

mente na forma do artigo 34,da Lei Orgânica Municipal,para apreciar / 

matéria de urgente · necessidade e inadiável interesse pÚblicoo 

§ lQ - O Presidente dará conhecimento da convocaçao ex-/ 

traordinária da câ~ra,com antecedência mínima de três dias,mediante / 

comunicação direta com recibo de volta e edital de convocagão afixado/ 

no local de costume. 

§ 2Q - Quando convocada ext:rraordinariamente,a Câmara s2/ 

mente deliberará sobre as matérias objeto da convoc§ção,nª forma do / 

disposto no§ único do artigo 34,da Lei Orgânica Municipal. 

Arto93 - As reuniões extraordinárias serão realizadas / 

de conformidade com os princípios gerais que regem as reuniões ordir# 

rias. 

CAPtTULO III 

DAS SESSÕES SOLENES 

Art.94 - As sessões solenes destinam-se às comemorações/ 

das datas históricas,homenagens especiais,entrega de título honorÍfi-/ 

co,posse e encerramento da Última sessão legislativaº 

Art.9:i - As -,reuniões -solenes serão convocadas pelo Pre-/ 

sidente ou a requerimento subscrito por,no mínimo,)/ ·3 dos membros'da / 

Câmara. 

Art.96 - As reuniões solenes independem de quorum para/ 
1 

·a sua realização e manutenção- e terão a duração e o programa que lhes/ 

destinar o Presidenteº 

Art.97 - As atas das reuniões solenes serão lavradas e/ 

assinadas pelos presentes e,quando possÍvel,lidas na mesma reuniãoº 

CAPÍTULO IT 
DAS SESSÕES SECRETAS 

(&omtinua) 
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Arto98 - A Câmara realizará sessões secretas,por delib_o/ 

raçao tomada por maioria de dois terços(2/3)de seus membros,quando o-/ 
1 

correr motivo relevante,na forma do disposto no artigo 33,parte final, 

da Lei Orgânica Municipalº 

§ lº - Deliberada a realização de sessão secreta,ainda / 

que para se realizá-la deva interromper a sessão pÚblica,o Presidente/ 

da Mesa Diretora determinará a retirada do recinto e de suas dependêy 

cias,dos assistentes,dos funcionários da Câmara,dos representantes da/ 

imprensa,do rádio e da televisão,deteI'Jllinando que se interrompa a / 

transmissão ou gravação dos trabalhoso 

§ 2º - Iniciada a sessão secreta,a Câmara deliberará, / 

preliminarmente,se o objeto proposto deve continuar a ser tratado se-/ 

eretamente e,em caso contrário,a sessão tornar-se-á pÚblicao 

§ 3º - A ata da sessão secreta será lavrada pela Secre-/ 

tário,lida,discutid~ e aprovada n~ mesma sessão e será lavrada em li-/ 

vro próprio e arquivada,com título datado e rRbricado pela Mesao 

§ 4º - As atas das sessões secretas só poderão ser rea-/ 
"' 

bertas para exame em sessão secreta,sob pena de responsabilidade civil 

e criminal. 

§ 5º - Antes de encerrada a sessão secreta,a Câmara re-/ 

solverá,após discursão,se a matéria debatida deverá ser publicada no/ 

todo ou em parte. 

Art.99 - A sessão secreta poderá ser previamente desig-/ 

nada quando a matéria evidenciar a sua necessidade,publicando-se a 

sua realização,consignando-se na ata da reunião anteriorº 

/ 

CP:fTULO V 

DAS ATAS 

Art.100 - De cada sessão da Câmara,lavrar-se-á ata dos/ 

trabalhos,contendo 6s assuntõs tratados,a fim de ser submetida ao Ply 
, . 

nario. 

§ lº - As proposições e documentos apresentados às ses-/ 

soes serão indicados com a declaração do objeto~ que se refiram,sal-/ 

vo requerimento de transcrição integral aprovado pela Câmaraº 

§ 2º - A transcrição de declaração de voto feita por ey 
(Continua) 
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crito,em termos concisos e regimentais,deverá ser rwquerida ao Presi-/ 

dente da Câmara. 

Art.1O1 - A ata da sessão anterior ficará á disposição/ 

dos Vereadores para verificaçâo cinco horas à.ntes da sessâ.o. Ao inicy 

ar-se esta,o Presidente mandará proceder a sua leitura e submetê-la à/ 
discursão. Não sendo retificada ou impugnada,será considerada aprovada, 

independentemente de votaçãoº 

§ 1º - Cada Vereador poderá falar uma vez sobre a ata,/ 

para pedir retificação.ou impugná-la. 

§ 2Q - Se o pedido de retificação não for contestado,a / 

ata será considerada aprovada com a retificaçiio. Em caso contrário,o / 

Plenário deliberará a respeitoo1 

§ 3º - Feita a impugnação ou solicitada a retificação / 
) 

da ata,o Plenário deliberará.!ceita a impugnação,será lavrada nova , a-/ 

ta.Aprovada a retificação,será esta incluída na ata da sessão em que/ 

ocorrer a sua votaçao • 

§ 4º - A ata da Última sessao de cada legislatura será/ 

redigida e submetida à aprovaçao,com qualquer número,antes de encerraE 
~ se a sessao. 

Art.1O2 - As atas das reuniões extraordinárias serao 1.§Y 
vradas,discutidas e votadas nas mesmas condições das atas das reuni-/ 

Ões ordinárias. 

CAPÍTULO VI 

DO EXPEDIENTE 

Art.103 - O '1Expedien\e terá a duraçâo máxima e improrr_g/ 

gável de 1,30 hora(Uma hora e trinta minutos),e ~:tina á aprovação da/ 

ata da sessão anterior,á leitura de documentos do Executivo e de ou-/ 
) 

tras origens e à apresentação de proposições pelos Vereadores. 

Art.164 - Aprovada a ata da sessão anterior,o Presidente 

determinará ao Secretário que proceda a leitura do Expediente,obedece~ 

do a seguinte ordem: 

feito; 

I - expediente recebido do Poder Executivo Municipal; 

II - expediente recebido dos auxiliares diretos do Pre-/ 

III - expediente apresentado pelos Vereadores; 
(Continua) 
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IV - expedientes recebidos de outras fontes 0 

Artol05 - Na leitura das proposições observar~se-á a se 

I - mensagem do Poder ExecutiY-o; 

II - projetos de lei do Executivo; 

III - projetos de lei do Legislativo; 

IV .- projetos de resolução e decreto legislativo; 

V - requerimentos em regime de urgência; 

VI - requerimentos comuns; 

VII - indicações; 

VIII - recursos; 
~ IX - moçoes. 

§ único - Os requerimentos,as indicações,os recursos,as/ 

moções e os projetos de lei,poderão ser lidos,por ocasião da apresent~ 

ção,pelo próprio autor. 

X Artol06 - As proposições deverão ser entregues na Secry 

taria da cima\a,pelo menos,duas horas antes do início da sessão,para ./ 

serem enumeradas e rubricadas pelo funcionário encarregado para essa/ 

finalidade e encaminhados para o Expedienteºf-i 

§ 12 - Encerrada a leitura das proposições,nenhuma mat_ij 

ria poderá ser incluída no Expediente,salvo se assinada pela maioria/ 

dos membros da Câmaraº 

§ 22 - Dos projetos de lei e de resolução submetidos á / 
deliberação do Plenário,serão distribuídas cópias aos Vereadores ,antes 

de serem incluídos na pauta da Ordem do Dia. .,, 
~ Artol07 - Ficam estabelecidos os seguintes prazos aos / 

oradores inscritos para fazer uso da palavra: 

çao da ata; 

I - três minutos para apresentar retificação ou impugn§/ 

II - cinco minutos pal'tt "requerer .urgência especial; 

III - três minutos para levantar questão de ordem; 

IV - dois minutos para apartear; 

V - quinze minutos para falar no Expediente; 

VI - três minutos para apresentar e justificar proposi-

(C antinua) 
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., 

çoes ,na forma a.o § único a.o artigo 105 deste Regimento. 

§ único - A leitura do Expediente poderá ser feita por/ 

funcionário designado pelo Presidenteº 

Art.108 - Terminada a leitura do Exped.iente,os Vereado-/ 

res inscritos em livro prÓprio,usarão da palavra peio prazo constante/ 

do inciso V a.o artigo 107 deste Regimento,para tratar de qualquer as-/ 

sunto de interesse pÚblico,podendo,inclusive,apresentar e justificar/ 

proposições,sem exceder o prazo estabelecido. 

§ 12 - As inscrições dos Vereadores para falar no Expe-/ 

diente,poderão ser feitas de próprio punho ou pelo Secretárioº 

§ 22 - Ao orador que for interr.pmpido pelo encerramento/ 

do tempo destinado ao Expediente,será assegurado o direito de uso da/ 

palavra em primeiro lugar na sessão seguinte,para completar o tempo / 

concedido na sessão anteriorº 

§ 32 - O direito assegurado no§ anterior,será negado / 

ao Vereador que for interrompido pelo Presidente,por falta de postura/ 

regimental,proferir ataques pessoais,infrigir o disposto nos incisos/ 

VII e XI do artigo $6 e inciso XXXIX do artigo 18 deste Regimento. 

§ 42 - O Vereador que,inscrito para falar,não se achar/ 

presente na hora que lhe for concedida a palavra,perderá a vez e só / 

poderá se inscrever novamente,no Último lugar. 

CAPiTULO VII 

DA ORDEM DO DIA 

Art.109 - Findo o Expediente,por ter-se esgotado o tempo 

ou por falta de oradores,~ratar-se~á da matéria destinada à Ordem do/ 

Dia. 

§ 12 - Será realizada a verificação de quorum e a sessao 

somente prosseguirá se estiver presente a maioria absoluta dos Vereado 

res. 

§ 22 - Não se verificando o quorum regimental,o Preside~ 

te aguardadá cinco m:imutos,antes de declarar encerrada a sessãoº 

Art.~(fJ - A organização da pauta da Ordem do Dia,obedec~ 
rá a seguinte classificação: 

I ~ projetos de lei de iniciativa do Prefeito,para o qual 

( C antinua) 
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tenra sido requerido regime de urgência,na forma do artigo 61,da Lei/ 

Orgânica Municipal; 

II ' - pareceres das Comissões Técnicas; 

III - requerimentos apresentados nas sessões anterio- / 
)' 

res ou na própria sessão,em regime de urgência; 

IV - projetos de ~ei de iniciativa do Prefeito,na forma 

regular; 

V - projeros de resolução e projetos de lei,de iniciati 

va da Câmara; 

VI - recursos administrativos dos atos do Presidente da 

Câmara; 

VII - moções e indicações. 

Artolll - A disposição da Ordem do Dia só poderá ser a1 

terada por motivo de urgência,preferência,adiamento de vistas,solici-/ 

tados por requerimento apresentado e aprovado pelo Plenárioº 

Art.112 - Ficam estabelcidos os seguinjr,es prazos para / 

discursão das proposições da Ordem do Dia: 

I - quinze minutos para debate de projeto a ser votado/ 

englobadamente em p
1

~imeira discursão e ,cinco mmnutos ,no máximo,para / 

cada dispositivo,sem que seja ultrapassado o limite de 15 minutos,pa-/ 

ra debater o projeto e ser votado artigo por artigo; 

II - trinta minutos para discursão única dos projetos de 

iniciativa do Prefeito,para os quais tenha sido solicitada urgência e/ 

para os processos de iniciativa da Câmara,com prazo de 30 dias; 

III - cinco minutos;para discursão de redação final; 
'' :° .. 

IV - dez minutos,para discursão de requerimento ou indy' 
~ caçao sujeita a debate; 

V - cinco minutos,para encaminhamento de votação; 

VI - dois minutos,para justificação de voto; 

VII - dez minutos,para falar ou explicações pessoaisº 

§ único - Somente será permitido ao Vereador falar uma/ 

úniua vez sobre qualquer proposição,quer seja em primeira ou em se~ 

da discursão. 

Art.113 - Não havendo roais matéria sujeita á delibera-/ 

(Continua) 
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ção do Plenário na prdem do Dia, o Predidente anunciará,sumariamente, / 

a pauta dos trabalhos para a próxima sessão,concedendo,em seguida,a / 

palavra para falar em explicações pessoais,na forma do inciso VII do/ 

artigo anterior. 

Artoll4 - A explicação pessoal é destinada à manifesta-/ 

ção de Vereadores de atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou/ 

no exercício do mandato. 

§ lº - A inscrição para falar em explicações pessoais / 

será solicitada durante a sessão e anotada cronologicamente pelo lº / 

Secretário,que a enca~inhará ao Presidente. 

§ 2º - Não poderá o orador desviar-se da finalidade da/ 

explicação pessoal nem ser aparteado. Em caso de infração,o orador sy 

rá advertido pelo Presidente e,na reincidência,terá a palavra cassada. 

§ 3º - O Vereador,em hipótese alguma,poderá usar da pa-/ 

lavra mais de uma vez,no horário desti~ado à explicações pessoaisº 
)' l 

§ 4º - Não havendo mais oradores para falar na forma des 

te artigo,o Presidente declarará encerrada a sessão,e convocará a se-/ 

guinte,se for o casoº 

T:fTULO IV 

DAS PROPOSIÇ0ES 

CAPÍTULO I 

DAS PROPOSIÇÕES EM GERAL 

Art.115 - Proposição é toda matéria sujeita à delibera-/ 

ção do Plenário. 

§ lº - As proposiçÕéF! poderão consistir em projetos de / 

leis,de decretos legislativos,projetos de resoluções,requerimentos, / 

indicações,substitutivos,emendas,submendas,pareceres,moções e recur- / 

s os. 

§ 2Q - Toda preposição deverá ser redigida com clareza/ 

e em termos explica."tivos e sintéticosº 

Art~ll6 - A Mesa Diretora deixará de receber qualquer / 

proposição: 

I - que verse sobre assunto alheio à competência da Câ-/ 

.mara; 

(Continua) 
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II - que delegue a outro Poder atribuíções privativas do 

Legislativo; 

III - que,aludindo a lei,decreto ou qualquer outro dis-/ 

positivo legam,não se faça acompanhar de sua · transcrição ou seja red_y 

gida de modo q_ue nap se saiba a simples leitura,q_ual a providência o}Y 

jetivada; 

IV - que,fazendo mensão à cláusula de contratos ou con

vênios,não transcreva por extenso; 

V - que,apresentada por qualquer Vereador,verse sobre as 

sunto de competência privativa do Poder Executivo; 

VI - seja manifestamente incons ·titucional,ilegal e anti

regimental. 

§ único - Da decisão da Mesa Diretora caberá recurso ao/ 

Plenário,que deverá ser apresentado pelo autor e encaminhado à Comis-/ 

são de Justiça e Redaçâo de Leis,cujo parecer será incluído na Ordem/ 

do Dia da sessão subsequente,observadas as disposições dos §§ ' lº e 2º/ 

do artigo 48 deste Regimento I~terno. 

Art.117 - Considerar~se-á autor da proposição,para efej/ 

tos deste Regimento,o seu primeiro signatárioº 
,. 

§ lº - As assinaturas que se seguem à do autor,serão co~ 

sideradas de apoiamento,implicando na concordância doos signatários / 

com o mérito da proposição subscrita,sem que,no entanto,implique em / 

aprovaçao. 

§ 2Q - As assinaturas de Que trata o§ anterior não po-/ 

derão ser retiradas após a leitú.rá . da proposição no Expediente. 

Art.118 - Todas as matérias legislativas e processos a_g/ 

ministrativos serão organizados pela Secretaria da Câmara,com a supe,&/ 

visão da Mesa,assessorada pelo Assessor Parlamentar ou pelo Assessor/ 

Jurídico ou Procurador do Poder Legislativo. 

Art .119 - Quand-o por extravio ou retenção indevida não / 

for possível o andamento de qualquer proposição,vencidos os prazos r!}/ 

gimentais,a Mesa Diretora fará reconstituir o respectivo processo pe-/ 

los meios ao seu alcance,espacialmente pelo registro,e providenciará/ 
sua tramitação,sujeitando o autor da retenção às sansões do artigo 67/ 

(Continua) 
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deste Regimento Interno. 

Art.120 - A matéria constante de projeto de lei rejeit.§/ 

do,somente poderá se constituir objeto de novo pedido,na forma do ar-/ 

tigo 63,da Lei Orgânica Municipal,ressalvadas as proposições do Pre- / 

feito Municipal. 

Art.121 - No início de cada legislatura,a Mesa Diretora/ 

odenará o arquivamento de todas as proposições apresentadas na ligisl~ 
)' 

tura anterior que estejam sem parecer ou com parecer contrário das C2/ 
missões competentes,observadas as disposições do inciso VII do artigo/ 

79,da Lei Orgânica Municipalº 
• § lº - O disposto neste artigo não se aplica aos proje-/ 

tos de leis orinundos do Poder Executivo,da Mesa Diretora e das Comis 

sões técnicas,que deverão ser submetidos à decisão ~6 PÍená±oo 

§ 2Q - Cabe a qualquer Vereador,mediante requerimento di 

rigido ao Presidente da Mesa Diretoria,solicitªr o desarquivamento de/ 

qualquer proposição e o reinício da tramitação regimental,observadas / 

as disposições legais. 

Artol22 - Nenhuma proposição poderá ser retirada da pa_w 

ta depois de lida no Expediente,sem anuência do Plenárioo 

§ único - Qualquer proposição poderá ser retirada da pa~ 

ta,mediante requerimento assinado pela maioria absoluta dos membros / 
)' 

da Câmara,ressalvadas as hipóteses do inciso VII,do artigo 79,da Lei/ 

Orgânica Municipal. 

CAPiTULO II 

DAS PROPOSIÇÕES DE INJCIATIVA POPULAR 

Art.123 - As proposiçõe's , 'd:e iniciativa popular,na forma/ 

do artigo 56 ,da Lei Orgânica Municipal, obedecerão às normas dos §§ lº/ 

e 22 do referido artigo e serão defendidas na Tribuna da Câmara,obsey 

vadas as seguintes disposiçõe-s: 

I - deverão ser entregues na Secretaria da Câmara,pelo / 

menos,cinco horas antea do início da sessão; 

II - serão apresentadas em 10 vias no protocolo da cârD§I' 
ra,que terão a seguinte destinação: 

a) a lª.via se destinará ao registro,à leitura em Plená/ 

(Continua) 
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rio e às Comissões competentes para os respectivos pareceres; 

b) a 2ª.via se constituirá em recibo dos proponentes; 

c) as demais vias serão entregues aos Vereadores,para co 

nhecimento da matéria; 

III - cumpridas as formalidades deste artigo e observa-/ 

das as demais normas regimentais,o Presidente encaminhará a proposição 

à Comissão de Justiça e Redação de Leis para exarar parecer,na forma/ 

do artigo 47 deste Regimento. 
1 ~ , Art.124 - Nas proposiçoes de iniciativa popular devera/ 

constar,obrigatoriamente,a indicação da pessoa,dentrB os signatários,/ 

para a defesa na Trihuna da Câmara,pelo prazo. improrrogável de 15 mi-/ 

nutos,não sendo permitidos apartes. 

Art.1?5 - A defesa de proposição de iniciativa popular/ 

poderá ser feita por delegação,desde que a indicação seja entregue ao/ 

Presidente da Câmara,pelo menos,cinco horas antes do início da sessão, 

indispensável a qualificaçâo do delegante e do delegadoº 

Art.126 = As proposições de iniciativa popular serão,o-/ 

brigajoriamente,acompanhadss de sua justificativaº 

Art.127 - A defesa de proposições de iniciativa popular, 

lim~tar-se-á únic~ e exclusivamente,a matéria do seu objetivo. 

Art.128 - Os Vereadores poderão falar sobre proposições/ 

de iniciativa popular,exceto por delegação. 

Art.129 - As proposições de iniciativa popular serão ry 

gistradas integralmente em livro próprio. 

Art.13O - O,.defenso:r da proposição de iniciativa popu-/ 
', .. 

lar poderá ser convocado pela Comissão Técnica competente,para pres-/ 

tar esclarecimento a respeito do seu objeto. 

Art.131 - Quando a matéria da proposição de iniciativa/ 

popular escapar da competênc4a de qualquer Comissão Técnica,o Presi-/ 

dente da Câmara designará Comissão Especial,observado o disposto no/ 

§ lº do artigo 35,da Lei Orgânica Munici!YcJ.l,e neste Regimento. 

Art.132 - Aplica-se às proposições de iniciativa popu

lar o disposto no artigo 116 deste Regi mento Interno. 
Art.133 - o Presidente da câmara dará conhecimento de/ 

(Continua) 
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todos os atos do processo de iniciativa popular à pessoa indicada,na/ 

forma do artigo 12~ deste Regimento,mediante recibo de volta e publi

cá-los-á na forma da leio 

CAPiTULO III 

DOS PROJETOS 

Art.134 - Toda matéria legislativa de competêmcia da / 

Cârnar&,com sanção do Prefeito,será objeto de projeto de leio 

Art.135 - Todas as · deliberações privativas da Câmara to 

madas em Plenário,terão a forma de resolução,observado o disposto nos/ 

artigos 64,65 e 66,da Lei Orgânica Municipal. 

Artol36 - As resoluções destinam-se a regulamentar ma-// 

téria de caáter político-administrativo da Câmara,de sua economia in-/ 

terna,observadas as disposições do artigo 21,da Lei Orgânica Munici- / 

pal. 

Art.137 - A iniciativa de projeto de lei cabe a qualquer 

Vereador,à Mesa Diretora,às Comissões Permanentes,aos cidadãos e ao / 

Prefeito Municipal,na forma estatuída no artigo 54,da Lei Orgânica !112,Y 
nicipalo 

Art.138 - t de competência exclusiva do Prefeito as ma-/ 

térias dispostas nos artigos 55 e 57,da Lei Orgânica Municipal,obser-/ 

vado o disposto nos~ artigos 58 e 60,d·c :·mesmo Dipló~ Légalo 

~ Artol39 - O projeto de lei que 1 ·receber parecer centrá-/ 

rio de todas as Comissões,quanto ao mtrito,será tido como rejeitado. r 

Art.140 - O Prefeito poderá solicitar regime de urgência 

depois da remessa do projeto à Câmara,em qualquer fase do seu andame.Q/ 

to,começando a fluir o prazo a contar do recebimento do pedidoº 

Art.141 - O projeto de lei aprovado pela Câmara,será eg/ 

viado ao Prefeito np prazo de 10 dias,para sanção,obsàrvadas as disp_sl 

sições do artigo 62 ,da Lei Orgân ica Municipal. 

Artol42 - Em qualquer caso,o proje to e os motivos do v!}/ 

to serao publicadosº 

Art.143 - Não serao admitidos projetos de lei que regu
le m contagem de tempo de serviço,licença ou aposentadoria em casos iD/ 

dividuais º 

(Continua) 
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Art.144 - Os projetos ' de leis e de resoluções deverão / 

ser: 

I - ~recedidos de títulos enunciativos de seu abjeto; 

II - escritos em dispositivos numerados,coneisos,claros 

e concebidos no~ mesmos termos em que tenham de ficar como lei oure-/ 

s oluçâ.o; 

III - assinados pelo autor; 

IV - acompanhados de justificativa escrita,salvo os au-/ 

torizados pela Lei Orgânica Municipalº 

§ único - Nenhum dispositivo do projeto poderá conter / 

matéria estra~ ao objeto da proposição. 

Art.145 - Os projetos de resolução para fixação darem~ 

neraçao dos agentes polÍticos,na forma do artigo 24,da Lei Orgânica / 

Municipal,os · projetos de :resoJ_uçao 'paraconcessâo de ' aumento ou rea- / 

juste dos funcionários do Poder Legislativo,os projetos,os projetos / 

para criação de cargos e a fixação da respectiva remuneração,os proje/ 

tos de que trata o artigo 67,da Lei Orgânica Municipal e a proposta / 
>' 

orçamentária da Câmara,serâo de competência exclusiva da Mesa Direto-/ 

ra,e independem de justificativa. 

CAPÍTULO DT 

DAS INDICAÇÔES 

Art.146 - Indicação é a proposta em que o Vereador sugy 

remedidas de interesse público aos Órgâos competentes. 

Artol47 - As indicações serão lidas na hora do Expedieg/ 

te e encaminhadas a quem de direito,indepéndentemente de deliberação/ 
,,, 

plenária. 

Art.148 - A inqicação poderá consistir na sugestão de se 

estudar determinado assunto parà convertê-lo em projeto de lei ou de/ 

resolução,sendo pelo Presidente encaminhada à Comissão competente,co_g/ 

forme o caso. 

CAl-'ÍTULO V 

DOS REQUERI ME NTOS 

Art,149 - Requerimento é todo pedido verbal ou escrito/ 

dirigido ao Presidente da Câmara,sobre QualQuer assunto,por Yereador / 

ou Comissãoº (Continua) 
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Artol50 - Quan~o à competência para decid~-los,os re- / 

querimentos são de duas espécies: 

I - sujeitos apenas ao despacho do Presidente; 

II - sujeitos a deliberação do Plenárioo 

Artol51 - Serão da alçada do Presidente e interpostos/ 

verbalmente,os requerimentos que solicitem: 

I - a palavra e a desistência dela; 

II - permissão para falar sentado,observado o disposto/ 

no inciso III do artigo 86 deste Regimento; 

Plenário; 

III - leitura de qualquer matéria para conhecimento do/ 

IV - observância de disposição regimental; 

V - verificação de votação ou de presença; 

VI - informações sobre os trabalhos ou pauta da Ordem/ 

do Dia; 

VII - requisição de documentos,processos,livros ou,pu-/ 

blicações existentes na Câmara sobre proposição em discursâo; 

VIII - preenchimento de lugar em Comissão Permanente ou 

Especial; 

IX - justificativa de voto. 

Artol52 - Serão dirigidos ao Presidente e eecritos,os / 

requerimentos que solicitem~ 

I - renúncia de membro da Mesa; 

II - designação de Comissão Especial para emitir pare-/ 

cer,apÓs o esgotamento do prazo; . 

III - junta'â.a ou a.esentranhamento de documentos; 

IV - informações em caráter oficial. 

Artol53 - A Presidência é soberana sobre os .reqú.erime_g/ 

tos cit§dos nos artigos anteriores,salvo os que pelo próprio Regi-/ 

mento,devam receber sua anuênciaº 

Art,154 - Serão escritos e depéndem de deliberação ply 

nária,os requerimentos que solicitem: 

I - voto de louvor e congratulações; 
II - providências administrativas às autoridades de / 

qualquer esfera de governo; 

(Con:t;inua) 
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III - audiência de Comissão sobre assuntos em pauta; 
>' 

IV - voto de pesar; 

V - preferência para discursão de matéria ou redução / 

de interstício regimental para discursão de· projetos; 

VI - retirada de proposição já submetida à discursão / 

em: Plenário; 

VII - informações solicitadas ao Prefeito ou por seu / 

intermédio; 

VIII - informações solicitadas a outras entidàdes; , 

IX - constituíçãd de Comissããs Especiais ou de RepreseE 

tações. 

Artol55 - A apresentação de requerimento de urgência / 

se procederá na Ordem do Dia da mesma sessão,cabendo ao propositor / 

e aos Líderes partidários,cinco minutos para manifestarem os moti- / 

vos da u:rgência. 

§ 12 Aprovada a urgência,a discu:rsão e votação serão/ 

realizadas imediatamente. 

§ 22 - Negada a u:rgência,passará o requerimento para a/ 
Ordem do Dia da sessão seguinte, juntamente 1 com os requerimentos co-/ 

munso 

§ 32 - Cabe ao Presidente intft.efêrir -liminarmente e ID8._!Y 
dar arquivar os requerimentos que se refiram a assuntos estranhos às 

atribuÍçÕes da Câmar~,ou não estiverem propostos em termos adequa-/ 

doso 

--;-e APí TULÓ- VI 

DAS MOÇÕES 

Art.156 - Moção é a proposição em que é assegu:rada a / 

manifestação da Câmara sobre determinado assunto,aplaudindo,hipote-/ 

cando solidariedade,apelanfro,protestando ou repudiandoº 

§ 12 •~ Depois de lida,a moção será despachada ª pauta / 

da Ordem do Dia da sessão,independentemente de parecer,para ser a-/ 

preciada em discursão e votação única. 

§ 22 - A moção será processada na forma do§ anterior,/ 

s'ubscri ta por ,no mínimo ,um terço( J/3) dos Vereadores presentes• 

(Continua) 
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CAPÍTULO VII 

DOS SUBSTITUTIVOS,DAS EMENDAS E SUBM:ENDAS 

Art,157 - Substitutivo é a proposição apresentada por/ 

Vereador,pela Mesa Diretora ou por qualquer Comissão Permanente,e vl 

sa objetivamente substituir outra proposição anteriormente apresen-/ 

tada. 

§ ún~_co - Não é permitido apresentar substitutivo par-/ 

cial ou mais de um ao mesmo projetoº 

Artol58 - Emenda é a correção apresentada a um disposj/ 

tivo do projeto de lei ou de resoluçãoº 

Art.159 - As emendas podem ser:· 

I - supressivas; 

II - substitutivas; 

III - aditivas; 

IV - modificativaso 

§ lQ - As emendas supréssivas destinam-se a retirada de 

partes de dispositiyos da proposição principalo 

§ 2Q - As emendas substitutivas destinam-se a substituir 

parcialmente dispositivos da Rroposição principal. 

§ 3º - As emendas aditivas destinam-se a acrescentar W 
proposição principal outros dispositivos. 

)' 

§ 4º - As emendas modificativas destinam-se a modificar 

dispositivos da proposição principal sem alterar o sentido da maté-/ 

ria. 

Art.16O - Ã emenda apresentada a outra emenda,denomina-

se submenda. 

Artol61 - Não serão aceitos substitutivos,emendas ou / 

submendas que não tenham relação direta ou indireta com a matéria da 

proposição principalo 

TÍTULO V 

DOS DEBATES E DELIBERAÇÕES 

CAPÍTULO I 

DAS DISCURSÕES 
Art 0 162 - Discursão é a fase dosr trabalhos legislati-/ 

( C antinu a) 
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vos destinados ao debate emPlenárioo 

§ lº - Os projetos de leis e de resoluções serão subme-/ 

tidos a duas discursões e votações,com interstício mínimo de 24 ho- / 

ras,salvo deliberaç~o plenária em contrárioº 

§ 2Q. - Terão apenas urna discursão e vot~ção os req_ueri-/ 
)' 

mentos,as moções,os recursos contra atos do Presidente,vetos e as jg 
dicações. 

Art.163 - Na primeira discursão,os projetos serão deba-/ 

tidos artigo porartigo,separadamente. 

§ lº - Nesta fase de discursão será permitida a aprese.!1 

tação de substitutivo,emendas ou submendas. 

§ 2Q - Sendo apresentado substitutivo pela Comissão co~ 

petente ou pelo autor da proposição,será o mesmo discutido preferen-/ 

cialmente,em lugar do projetoº 

§ 3º - Se o substitutivo for apresentado por outro Ve- / 

reador,caberá ao Plenário deliberar sobre a suspensão da discursão, / 

para q_ue a Comissão competente emita novo parecerº 

§ 4º - Se o Plenário deliberar pelo prosseguimento da / 

discursão,o substitutivo será arq_uivado,obrigatória a consignação na/ 
atao 

§ 5º - As emendas e submendas quando apresentadas a um/ 

projeto,o mesmo voltará à Comissão de Justiça e Redação de Leis,q_ue / 

terá o prazo de 24 horas para emitir parecer. 

§ 6Q - A emenda rejeitada em primeira discursão não po-/ 

derá ser renovada na segundaº 
,,, 

§ 7º - A req_uerimento de q_ualq_uer Vereador e com a apr2/ 

vação do Plenário,poderá ser o projeto de lei ou de resolução,discu-/ 

tido englobadarnente,desde a primeira discursãoo 

Artol64 - Em segunda discursão o projeto será sempre del 
- 1 

batido englobadamenteo 

§ lº - Nesta fase de discursão,será permitida a aprova-/ 

ção de emendas e submendas,não podendo ser apresentado substitutivoº 

§ 2Q - Se houver emendas ou submendas aprovadas,será p / 
projeto com as mesmas encaminhados à Comissão de Justiça e Redação / 

de Leis,para a redação finalº 
( C antinu a ) 

r 
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Artol65 - ó Vereador só poderá usar da palavra nos se-/ 

guintes casos: 

I - para apresentar retificação ou impugnação da ata,na 

forma do§ 12 do artigo 101 deste Regimento; 

II - Quando inscrito para falar no Expediente,observa-/ 

das as disposições dos artigos 107 e 108 deste Regimentai 

III - para discutir matéria em debate; 

IV - para levantar Questão de ordem,observado o dispo.§/ 

to no· inciso III do artigo 107 deste Regimento; 

V - para apartear,na forma regimental; 

VI - para encaminhar votação; 

VII~ para justificar urgência de proposição,observado/ 

o disposto no inciso II do artigo 107 deste Regimento; 

VIII - para justificar o seu voto; 

IX - P?,ra falar no horário das explicações pessoais,na/ 

forma do inciso VII do artigo 112 deste Regimento; 

X - para anunciar ou denunciar qualquer fato ou ato de/ 

que tenha conhecimento no decorrer da reunião,requerendo ao Presiden 

te ,lilsando a expressão 11pelª' ordem"º 

Artol66 - O Vereador Que solicitar a palavra,deverá,inl 

cialmente,declarar a que título pede,e não poderá: 

I - usar da palavra com finalidade diferente da alega-/ 

dà;quando a solicitou; 

II - desviar-se da matéria em discursão; 

III - usar linguagem - imprópria e incompatível com o de-/ 

bete parlamentar; ,, 

IV - falar sobre matéria venvida; 

V - ultrapassar o prazo regimental ou o que lhe foi col]/ 

cedido; 

VI - deixar de atender as advertências do Presidenteº 

Art. 167 - Quando mais d~ um Vereador solicitar a pala-/ 

Vn:\ simulteneamente,o Presidente a concederá obedecendo a seg ui nte / 

ordem: 
I - do autor da proposição; 

( Continu a) 
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II - ao relator; 

III - ao autor da emenda. 

(PágJ52.) 

§ único - Cumpre ao Pres ,idente conceder a palavra alter 

nadamente a quem seja favorável ou contra à matéria em debateo 

Art.168 - Aparte é a interrupção do orador para indaga-/ 

çao ou esclarecimento relativo á matéria em debate. 

§ lº - O aparte deve ser expresso em termos corteses e/ 

não poderá exceder a dois minutos,conforme o disposto no inciso IV do 

artigo 107 deste Regimentoº 

§ 2º - Não serão permitidos apartes paralelos,sucessivos 

ou sem anuência expressa do orador. 

soais; 

§ 3º - Não serão permitidos apartes nos seguintes casos: 
\ ~ I - ~o Vereador que levantar questao de ordem; 

II - ao orador que usar da palavra em explicações pes- / 

III - no enca'f,1inhamento de votação; 

IV - declaração de votoo 

§ 4º - O aparteante deverá permanecer em pé enquanto a-/ 

partear o orador e somente falará a título de aparte quando este lhe/ 

fo:b concedido. 

§ 5º - Quando o orador não conceder o aparte,deverá o / 

aparteante sentar-se. 

§ 6Q - O Vereador poderá pedir apartes sentado,conforme/ 

o disposto no inciso III do artigo 86 deste Regimento. 

Art.169 - Urgência é a dispensa de exigências regimentai f 

excetuadas as de número legalº 

§ lº - A concessão de urgência dependerá da apresentação / 
I' 

de requerimento escrito,que somente será submetido à apreciação do / 

Plenário se for apresentado~com a necessária justificativa e nos se-/ 

guintes casos: 

toria; 

tes; 

I - pela Mesa,quando se tratar de proposição de sua au-/ 

II - por Comissão,em assunto de sua especialidade; 

III - por um terço(J/3),no mÍnimo,dos Vereadores presen

(Continua) 
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IV - quandô solicitada pelo pelo Prefeito,com a devida/ 

justificativa na própria mensagem,observadas as disposições do art_y 

go 61,da Lei Orgânica Municipal. 

Artol70 - Preferência é a primazia na discursão de qual 

quer proposição sobre outras. 

Art.171 - O adiamento da discursão de qualquer propos_y 

ção depénderá de aprovação do Plenário e somente poderá ser proposto 

durante a discursão do projeto. 

§ 12 - A apresentação do requerimento de adiamento não/ 

poderá interromper o orador que estiver com a palavra. 

§ 22 - Apresentados dois ou mais requerimentos de adi_§/ 

mento,será _votacfo,de preferência,o que mencionar menor prazoº 

§ 32 - Não será permitido requerimento de adiamento nas 

proposições em reg ·ime de urgência, 

Arto172 - O pedido de vistas,para estudo da matéria eny 

debate será requerido verbalmente por qualquer Vereador e delibera-/ 

do pelo Plenário. 

§ único - O prazo máximo de vistas é de 48 horas. 

Art.173 - Ás proposições submetidas à deliberação da câ 

mara,em regime de urgência,não serão permitidos pedidos de vistasº 

Artol74 - O encerramento da discursão de qualquer pro-/ 

posição,dar-se-á: 

I - pela falta de oradores; 

II - pelo decurso dos prazos regimentais; 

III - por requerimento aprovado pelo Plenário. 

§ 12 - Somente será permitido requerer-se o encerrameD/ 

to da discursão,na forma do inciso III do artigo anterior,apÓs terem 

falado dois orador ,.es favoráveis e dois contrários ,entre os quais o / 

autor,salvo desistência exl)Tessa. 

§ 22 - O pedido de encerramento da discursão de matéria 

em debate,dependerá de requerime nto assinado pela maioria dos Vere:s/ 

dores presentes e aprovado pelo Plenário. 

§ 32 - Considerar-se-á aprovado o requerimento a que / 
alude este '·àrtigo ,se assinado por dois terços ( 2/3) dos Vereadores pr~ 
sentes. (Continu a ) 
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CAP:LTULO II 

DA VOTAÇÃO 

Art.175 - Salvo as excessões previstas na Constituíção/ 

da República e na Lei Orgânica Municipal,as deliberações da Câmara/ 

e de suas Comissões,serão tomadas p(]J:' maioria de votos,presente a / 

maioria absoluta de seus membros ,conforme o disposto no artigo 18, / 

da Lei Orgânica Municipalo 

Art,176 - O processo de votação será: 

I - simbólico; 

II - nominal; 

III - secreto. 

Art.177 - O processo simbólico dar-se-á conservando-se/ 

sentados os Vereadores q_ue aprovam e,levantando-se os q_ue desaprovam 

a proposição. 

§ 12 Ao anunc±ar o resultado da votação,o Presidente/ 

declarará quantos Vereadores votaram favoravelmente ou em contrário, 

fazendo constar 4ij ata a aprovação ou a rejeiçãoº 

§ 22 - Havendo dÚVida sobre o resultado,o Presidente p...Q/ 

derá pedir aos Vereadores q_ue se manifestem novamente. 

§ 32 - O processo simbólico será a regra geral para as/ 

votações,somente sendo abandonado por i mposição legal ou a req_uerime~ 

to aprovado pelo Plenárioº 

§ 4º - Do resultado da votação simbÓlica,q_ual~uer Vere~ 

dor poderá solicitar a verificação de 11q_uorum11 ,mediante chamada nomj/ 

nal. 

Art.178 - A votação nominal será feita pela chamada dos / 

Vereadores presentes pelo Secretário,devendo os EdÍs,a medida q_ue f.s/ 

rem chamados ,responderem 11SIM ou HÃO", conforme forem favoráveis ou / ,, 

contrários à proposição. 

§ ikico - o Presidente,em seguida,fará a proclamação do/ 

resultado,mandado ler o número i totaJ e os nomes dos Vereadores q_ue v o 

taram 11SIM" e dos q_ue votaram 11NÃO11 ,fazendo constar da atao 

Art,179 - Nas deliberações da Câmara,a votação 

blicada,salvo Qecisão contrária da maioria absoluta de seus membros. 
(Conti nua) 
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I - na eleição da Mesa; 

II - nas deliberações sobre d a per a de mandato do Pre-/ 
fei to,do Vice-Pref~ito e dos v ri erea~ores; 

III - para eleiçã? da Comissão Representativa da câmara, 

na forma do disposto no artigo 38,da Lei Orgânicà Municipal; 

do Prefeito. 
IV - 9m qualquer caso de infração dos auxiliares diretos 

A~tol81 - As votações devem ser feitgg logo após o en-/ 

cerramento da discursgo da maté:ria ;·e • ó processo d0 votação só será / 

interrompido por ralta de quorum. 

§ único - Quando se esgotar o tempo regimental da se§/ 

~ão e a discursão de uma proposição já estiver encer r ada,considerar

se-á a sessão automaticamente prorrogada,até ser concluída a votação 
da matéria. 

Art.182 - Durante o processo de votação nenhma Verea-/ 

dor deverá ausentar-se do Plenário,observado o disposto no§ 22 do/ 

artigo 32 ,da Lei O'rgânica Municipal., e as disposições deste Regímen-/ 

to. 

Artol83 - Terão preferência para votação as emendas / 

supressivas e as substitutivas oriundas das Comissões Permanentesº 

§ Único - Apresentadas duas ou mais emendas sobre o / 

mesmo artigo ou parágrafo,será admissível requerimento de preferên-/ 

eia para a votação da emenda que melhor se adaptar ao projeto,sendo/ 

o requerimento votado ení',.Plenário ' sem preceder discursãoo 

Art.184 - Destaque é o ato de separar parte do texto/ 

de uma proposição. 

Art.185 - Justificativa de voto é a declaraçao feita/ 

pelo Vereador soore as razoes do seu votoº 

Art 0 186 - Anunciada a votaçao,poderá o Vereador pedir/ 

a palavra para encaminhá-laº 

§ ún~co - A palavra para encaminhamento de votação sy 

' · 1 t autor,ao relator e aos l{deres dos ra concedida preferencia men e ao 

partidos o (Continua) 
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. CAPtTULO III 

DA QUESTÃO DE ORDEM 

Artol87 - Questão de Ordem é toda dúvida levantada em 

Plenário quanto a interpretação deste Regimento na sua prática rel..ê/ 

cionada com a Con~tituíção federal,Estadual e com a Lei Orgânica MEf 

nicipalo 

§ único - As questões de Ordem devem ser formuladas / 

com clareza e com a indicação precisa das disposições regimentais / 

que se pretende elucidarº 

Art.188 - As questões de Ordem serão resolvidas pela/ 

Mesa Diretora,não sendo permitido a qualquer Vereador opor-se à de-/ 

cisão. 
CAPÍTULO IV 

DA REPRESENTAÇÃO 

Art.189 - A representação destina-se a provocar pro-/ 
1 

cesso de cassaçao de mandato do Prefeito,do Vice-Prefeito e dos Ve-/ 

readores,bem corno de qualquer medida de competência da Câmara,na 

forma da Lei Orgânica T-fonicipal e na Legislação Federal vigenteº 

·-CAPÍTULO V 

DOS RECURSOS 

/ 

Artol90 - Os recursos contra atos do Presidente da / 

Câmara serão interpostos no prazo de cinco dias,por qualquer Verea-/ 

dor,contados da data da ocorrência,mediante petição dirigida à Mesa/ 

Diretora. 

§ lº - O ~~curso será encaminhado à Comissão de Justiça 
, , e 

e Redação de Leis,que emitirá parecer sobre ele,no prazo de cinco / 

dias. 

§ 22 - Apresentado o parecer,a Comissão elaborará pr_g/ 

jeto de resolução,que será ~ncluÍdo na pauta da Ordem do Dia da se.§/ 

são imediata,submetide em única discursão e votaçãoº 

Art.191 - A representação será escrita e conterá a ey 

posição dos fatos e a indicação das provasº 

CAPÍTULO VI 

DA REDAÇÃO FINAL 

Art.192 - Concluída a fase de votação,os projetos e as 
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emendas aprovadas serão despachadas à Comissão de Justiça e Reda-/ 

ção de Leis para elaboração da redação final,no prazo de 48 horasº 

tes projetos: 

§ 12 - Excetuam-se do disposto neste artigo os segui.Q. 

I - Lei Orçamentária anual; 
,. 

II - Plano Plurianual de Investimentos; 

III - Código de Obras ou de Edificações; 

IV - Código de Posturas; 

V - Código de Parcelamento do solo; 

VI - Plano Diretor; 

VII - Regime Jurídico único dos Servidores; 

VIII - Criação da Guarda Municipal; 

IX - Diretrizes. 

§ 2Q - Os projetoff mencionados nos :dncisos I ,II e IX / 

do§ anterior serão encaminhados à Comissão de Finanças e Orçamentos 

para el~boração da redação finalo 

§ 3º - Os projetos mencionados nos incisos III,IV,V e/ 

demais proposições que escapem à competência das Comissões Perrrl.á.nen/ 

~es,serão encaminhados à Comissões Especiais regularmente criadas,/ 

conforme o objeto,.de cada matéria, 

Artol93 - A redação final será discutida e votada na/ 

sessão imediata,salvo requerimento de dispensa de interstícios regj/ 

mentais,proposto e deliberado pelo Plenárioº 

§ único - Aprovada a dispensa de interstÍcios,a reda-/ 

ção final será feita imediatamente pela Comissão competente, 

Art,194 - Comprovada a incoerência ou contradição na/ 

redação final,poderá ser apresentada emenda modificativa,desde que/ 

não altere a substância do projetoº 

§ único - A ~menda apresentada na forma deste artigo,/ 

será imediatamente discutida e votadaº Se for aprovada,será encami-/ 

nhada à Comissão competente para os devidos finsoSe rejeitada,será / 

arquivada,consignando-se na ataº 

(Continu.a ) 
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T:fTULO VI 

DOS C6DIGOS,DA CONSOLIDAÇÃO E DOS ESTATUTOS 

Art.195 - Código é a reuhião de dispositivos legais/ 

sobre a mesma matéria,de modo orgânico e sistemático,visando esta-/ 

belecer os princípios gerais do sistema a~otado e a prover comple-/ 

tamente a matéria tratada. 

Art.196 - Consolidação é a reunião de diversas leis / 

em vigor,sobre o mesmo assunto,sem sistematizaçãoº 
: , 

Artol97 - Estatutos ou Regimento e o conjunto de noy 
mas disciplinares fundamentais que regem a atividade de um Órgão ou 

entidade. 

Artol98 - Os projetos de CÓdigos,de Consolidação,de / 

Estatutos ou Regimento,depois de apresentados em Plenário,serão / 

distribuídas cópias aos Vereadores e encaminhados à Comissão de Jus 

tiça e Redaçio de ieiso 

§ 12 - Durante o prazo de 10 dias,poderão os Veread_g/ 

res encaminhar à Comissão emendas e sugestões que julgarem necess_ê/ 

rias. 

§ 22 - A Comissão terá o prazo de 10 dias para exarar 

parecer,incorporando as emendas à proposição,bem como acatar suges-/ 

tões que julgar conveniente. 

Artol99 - Na primeira discursão,o projeto será discu-/ 

tido e votado,salvo requerimento de destaque aprovado pelo Plenário. 

Art.?00 - Aprovado em primeira discursão,voltará o / 

processo à Comissão por mais 48 horas,para incorporação das emendas/ 

aprovadas. 

§ único - Ao atingir-se este estágio de discursão,se-/ 

guir-se-á a tramitação normal dos demais projetosº 

Arto~Ol - Os-orçamentos anuais,as diretrizes e o plano 

plurianual de investimentos,obedecerão aos princípios da Constituí-/ 

ção Federal,da Constituíção Estadual,das normas gerais de Direito / 

Financeiro e as disposições da Lei Orgânica Municipalº 
í 

TÍTULO VII 

DO ORÇAMENTO (Continua) 
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Arto202 - Recebida do Prefeito a proposta orçamentá-/ 

ria,dentro do prazo e na forma da lei,o Presidente mandará distri-/ 

buír cópias aos Vereadores e,em seguida,encaminhá-la-á ás Comissões 

competentes. 

§ único - As Co~ssões terão um prazo de 15 dias pare 

exarar parecer e apresentar emendas,podendo o Presidente da CÓmis-/ 

são solicitar prorrogação de prazo. 

Art.263 - Aplica-se aos processos de orçamentos as / 

disposições do Capítulo VII - Seções I a III ,da Lei Orgânica Munici 

pal. 

Arto204 - O projeto de lei referido neste TÍtulo,so-/ 

mente sofrerar emendas nas Comissões da Câmara,observado o disposto 

no§ 22 do artigo 164,da Lei Orgânica Municipalº 

Art.205 - As emendas apresentadas na forma do§ 22 do 

artigo 164,da Lei Orgânica Municipal,rejeitadas ou aprovadas pela / 

Comissão de Finanças e Orçamentos,poderão ser votadas em Plenário,/ 

se o requerer,pelq menos,um terço(J/3)dos membros da Câmara,e somezy 

te serão consideradas aprovadas se obtiverem o voto da maioria de / 

dois terços ( 2/3), observado o .disposto no artigo 163 ,da Lei Maior do/ 

MunicÍpioo 

Arto206 - Aprovado o projeto com emenda,voltará às C_g/ 

missões competentes para colocá~lo na devida forma,no prazo de três/ 

dias o 

Art.207 - As sessões em que se discutir o orçamento,'/ 

terão a Ordem do Dia reservada a essa matéria e o Expediente ficará/ 

reduzido a 30 minutosº 

§ 12 - Nas discursões da matéria de que trata este a_d 

tigo,o Presidente,de ofÍcio,prorrogará as sessões até a discursão e/ 

votação da matériao 

§ 22 - A Câmara funcionará,se necessário,em sessões / 

diárias,de modo que a votação do orçgmento esteja concluída no prazp 
>' 

legal e ser devolvido ao Prefeito para sanção,observado o disposto/ 

no artigo 62,da Lei Orgânica Municipal e outras disposições aplicá

veis instituídas na mesma Lei. 
( e ontirn.J.r.) 
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TiTULO VIII 

DA TOMADA DE CONTAS DO PREFEITO E DA WIESA DIRET©RA 

Art.208 - A fiscalização financeira e orçamentária / 

será exercida pela Câmara Mtmicipal,com o auxílio do Tribunal de / 

Contas do Estado,conforme o disposto no inciso IV do artigo 21,da / 

Lei Orgânica Municipalº 

Art.209 - A Câmara não poderá deliberar sobre asco.!/ 

tas encaminhadas pelo Prefeito,sem o parecer prévio do Tribunal de/ 

Contas do Estado. 

§ 12 - C'-J Julgamento das contas ,acompanhas do parecer/ 

prévio do Tribunal de Contas do Estado,dar-se-á no prazo de 60 dias, 
,, 

contadosxdo recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contasº 

§ 22 - As contas do Prefeito e da Câmara,bem como as/ 

dos administradores e demais responsáveis por bens e valores pÚblj/ 

cos,das autarquias e de outras entidades que receberem subvenções/ 

~u auxílios do Município serão sujeitas à apreciação da Câmara. 

§ 32 - Somente por decisão de dois terços(2/3)dos mem 

bros da Câmara Municipal,deixará de prevalecer o parecer prévio do/ 

Tribunal de Contas do Estado,sobre as contas da Prefeitura e da My 
sa Diretora da Câmaraº 

Arto210 - Recebido o parecer prévio do Tribunal de / 

Contas,independentemente da leitura em Plenário,o Presidente mand.§/ 

rá distribuÍr cópia do mesmo,bem como do balanço a todos os Vereado 

res,enviahdo o processo à Comissão de Finanças e Orçamentos que,no/ 

prazo de 10 dias ,emi tiri : parecer. , 

§ 1st' - Até oito dias depois do encaminhamento do pr_2 

cesso à Comissão de Finanças e Orçamentos,a mesma poderá receber / 

requerimentos escritos dos Vereadores ,solicitando informações rel.ê/ 

cionadas com a prestação dê contasº 

§ 22 - Para atender aos pedidos de informações previ.§. 

tos no§ anterior ou para esclarecer pontos obscuros da prestação/ 

de contas,as Comissões poderão poderão vistoriar obras e serviços/ 

contratados pelo MunicÍpio,examinar documentos necessários ao afas/ 

tamento de dúvidas e,ainda,solicitar ao Prefeito relatórios e con-/ 

(Continua) 
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tratos complementares. 

§ 3º - Esgotado o prazo previsto neste àrtigo,a Comi.§/) 

sao de Finanças e Orçamentos elaborará projeto de resolução so~re ,ªs \ 

contas e ,eni seguida será o mesmo submetido à discursão e ~taçao u- ) 

nica. 

Arto211 - Cabe a qualquer Vereador o direito de acoy 

panhar os estudos das Comissões competentes durante o período em / ,, 

que o processo de prestação de contas estiver sobre a responsabilj/ 

dade das mesmas. 
, . , 

Art.212 - O parecer previa do Tribunal de Contas sera 

considerado aprovado,pela rejeição ou aprovação das contas,se a Câ

mara não se manifestar sobre o mesmo dentro do prazo previsto no§/ 

1º do artigo 209 deste Regimento, observadas as disposições da Lei / 

Orgânica Municipal. 

T:ÍTULO IX ---
DA REFORMA DO REGIMENTO 

Art.213 - Qualquer projeto de resolução modificando/~ 

este Regimento Interno,depois de lido em Plenário,será encaminhado/ 

à Mesa Diretora,que opinará sobre sobre o mesmo dentro do prazo de/ 

cinco dias. 

§ lº - Dispensa-se essa exigência aos projetos oriUDf 

d os da própria Mes'~ D ire tara. 

§ 2Q - Após esta medida preliminar,o projeto de res_g/ 

lução seguirá a tramitação normal dos demais projetosº 

Art.214 - ,,Os casos ·não previstos neste Regimento serão 

resolvidos soberanamente , pelo Plenário e as soluções constituirão/ 

precedentes regimentais,que serão registrados em livro prÓprio,na / 

forma do disposto no inciso DT do artigo 43,da Lei Orgânica Municy 

palo 

T:ÍTULO X 

DAS' INFORMAÇÕES E DAS CONVOCAÇÕES 

Arto215 - Compete à Câmara solicitar ao Prefeito quai~ 

quer informações sobre assuntos referentes à administração Munici-/ 

pal,na forma do disposto no inciso 'XVIII do: a.rtigo, 21 da Lei Orgâ.n.1; 

(Continua) 
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ca Municipal, observados ·· os prazos previstos no § lº do referido ar-/ ,, 

tigo. 

Art.216 - Aprovados os pedidos de informações pela c.§/ 
mara,serão os mesmos encaminhados ao Prefeito,observad.o o disposto/ 

no §--lQ _do artigo 21,a.a Lei Orgânica Municipal,cujo prazo será con-/ 

tado d.a data do recebimento,para prestação das informações solicit,ê/ 

das. 

Art.217 - Os pedidos de informações podem ser retira

dos se não satisfizerem ao autor,pod.end.o ser renovados mediante no-/ 

vo req_uerimento,q_ue deverá seguir a tramitação regimental. 

Art.218 - O Prefeito prestará informações à Câmara / 

q_uand.o solicitadas regularmente,na forma do disposto no inciso XIII/ 

do artigo 78,da Lei Orgânica Municipalº 

Arto219 - O Prefeito deverá comparecer à Câmara para/ 

exposições de fatos de interesse do MunicÍpio,especialmente para as/ 
)' 

decisões d.o artigo 176,da Lei Orgânica Municipal ou quando regular-/ 

mente convocado. 

§ lº - A convocação do Prefeito deverá ser requerida/ 

por escrito por qualquer Vereador ou Comissão,devendo ser discutido/ 

e aprovado pelo Plenárioo 

§ 2Q - O requerimento de convocação do Prefeito deverá 

indicar explicitamente o motivo da convocação e as questões que serão 

propostas. 

§ 3º - Aprovada a convocação,o Presidente entender-se

á com o Prefei to,a fim de_. fixar o' ,dia e a hora para o seu comparecy 

menta à Câmara,dando-lhe ciência da matéria sobre a qual deverá ser/ 

abordado o 

Arto22O - O Prefeito poderá,espontaneamente,cornparecer 

à Câmara para prestar esclarecimentos,apÓs entendimentos com o Pre-/ 

sidente q_ue designará dia e hora para recebê-lo,cientes os demais / 

membros da Câmara. 

Art.221 - Na sessão em que comparecer,o Prefeito terá/ 

lugar à direita do Presidente e fará,irnediatamente,uma exposição so/ 
bre as questões q_ue lhe forem propostas,apresentando,a seguir,escl_§./ 

(Continua) 
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recimentas complementares solicitados por qualquer Vereador,na fo_:d 

ma regimentalo 

§ 12 - Não é permãtido aos Vereadores apartear a ex-/ 

posição do Prefeito,nem levantar questães · estrà~s ao assunto da/ 

convocação,bem como de matéria vencidaº 

§ 22 - O Prefeito poderá fazer-se acompanhar de fun-/ 

cionários municipais que o assessorarão nas informaçõesº O Prefeito 

e seus assessores, -estarão sujeitos,durante a sessão,às normas dos/ 

i:h'c"isos·.III ,IV ,VII ,VIII e IX do artigo 64 deste Regimento e outras/ 

disposições impostas ao cargoo1 

Art.222 - As interpretações deste Regimento feitas / 

~elo Presidente em assuntos controversos,também constituirão precy 

dentes,desde que a Presidência assim o declare por iniciativa pró-/ 

pria ou a requerimento de qualquer Vereadorº 

Art.223 - Os precedentes regimentais serão anotados/ 

em livro prÓprio,para orientação na solução de casos análogosº 

§•r,mfêó - Ao final de cada ano legislativo,a Mesa f.§/ 

rá a consolidação de todas as modificações feitas no Regimento,beny 

como dos precedentes anotados,publicando-as em separadoº 

T1TULO XI 

DA SANÇÃO,DO VETO E DA PROMULGAÇÃO 

Art. 224q.Aprovado o projeto de lei,será o mesmo encaminh_.ê/ 

do ao Prefeito que,no prazo de 15 dias,contados do seu redebimento, 

sancioná-lo-á ou vetá-lo-á,observado o disposto no artigo 62,da Lei 

Orgânica Municipalº 

§ único - Em caso de veto,observar-se-á o disposto no/ 

artigo 62 ,da Lei Maior do Município. 

Art.225 - Recebido o veto,será o mesmo emcaminhado à/ 
Comissão de Justiça e Redação de Leis,que poderá solicitar audiência 

de outras Comissões. 

§ lº - As Comissões terão o pra§g çgnjunto e improrr..9/ 
gável de cinco dias para se manifestarem sobre a matériaº 

§ 22 - Se a Comissão de Justiça e Redação de Leis nii.o/ 
se pronunciar no prazo do§ anterior 9 a Mesa incluirá a proposição na 

( C on t L11ua) 
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(Pág. 64) 

pauta da Ordem do Dia da sessão iinediata,independente de parecer,ob 

servadas as , disposições do § 4º do artigo 62 ,da Lei orgânica Munici 

pal. 

Art.226 - Aplica-se a promulgação o disposto nos§§ / 

72,82 e 92 do artigo 62,da Lei Orgânica Municipal. 

TÍTULO XII 

DA POLÍTICA INTERNA DA CÂMARA 

Art.227 - Compete privativamente à Presidência dispor / 

sobre o policiamento do recinto da Câmara,que será feito normalmen-/ 

te pelosxf:wicionários,podendo o Presidente solicitar,em casos exce..II 

cionais,força policial. 

Art.228 - Se no recinto da Câmara for cometida qual-/ 

quer infração penal;o Presidente fará a prisão em flagrante,apreseDI' 

tando o infrator à autoridade competente. Se não houver fragante,o / 

Presidente comunicará o fato~ autoridade competente,para instaura-/ 

ção de inquéritoº i 

Art.229 - No recinto do PÍên:á~io e demais dependências 

da Câma.ra,só serão admitidos Vereadores e funcionários,estes quando/ 

em serviço. 

Art.23O - Cada jornal e emissora solicitarão à Presi-/ 

dência o credenciamento de seus representantes,para acompall!larem os/ 

trabalhos legislativos e posterior divulgaçãoº 

TÍTULO XIII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art º 12 - N,os dias de sessão, deverão estar haste.adas no 

Edifício da Câmara Municipal e na Sala das ReuniÕes,as Bandeiras do/ 

Brasil,do Estªdo e do Município. 

Arto2º - Ao entrar em vigor este Regimento,suas dispy 

sições aplicar-se-ão ,desde ··logo ,aos processos pendentesº 

Art .32 - Os prazos estabelecidos neste Regime'·to ,quB.E/ 

do contados em dia,computar-se-ão excluindo-se o dia do comêço e i_!Y 

cluindo-se o dia do vencimentoº 

Art.42 - t incompatével com o decoro parlamentar,alérr/ 
dos casos definidos neste Regimento e na Lei Orgânica Municipal,o / 

(Continu ri.) 
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comparecimento de Vereador ao Plenário e em qualquer dependência da/ 

Câmara,em estado de embriaguêso 

.Arto5º - Qualquer ato praticado por Vereador,dentro / 

ou fora da Câmara,que importe em violação da dignidade do Poder Le-/ 

gislativo,será tido como falta ao decoro parlamentar,ensejando a a-/ 

bertura de sindicância e,consequentemente a abertura de processo na/ 

forma deste Regiment'~ e da Lei Orgânica Municipalº 

a criação do 

Art.6Q - Lei disporá sobre a Assessoria Parlamentar e 

respectivo cargo e a fixação da remuneraçãoº 

Art.7º - O Último dia de cada ano,será dedicado à / 
confraternização dos servidores do ~.oder Legislativo e, bem a_ssim, / 

aos Vereadoresº 

Artº8º - Nas datas comemorativas da emancipação pol_y 

tica do fl~unicÍpio,da Independência do Brasil,da Proclamação da Re-l 

pública e do dia da 13andeira,a Câmara Municipal fará hastear as / 

Bandeiras do Brasil,do Estado e do Município no Edifício do Poder / 

Legislativ .o que jar-se-á solenementeº . ' "., 

Antônio Perei a 

·L-.,,,c~.-.:...2 <c0 8o>~~cé'_;,.,,7JSS-/ j
Francisco Barbosa de Assís 




