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TITUL0 I
DA CAMARA MUNICIPAL

CAPITULO I
DISPOSIC6ES PRELIMINARES
Art.1°. A Camara Municipal e o Poder Legislativo do Municfpio, constituida de 13 (treze)
Vereadores mos termos da Legislapao vigente, e tern sua sede no Edificio da Cinara Municipal de
Arai6ses, Av. Paulo Ramos s/n°.

§ 1°. Alterado o fndice do nbmero de eleitores ou da populapao, sera alterado o ninero de
Vereadores, de acordo com o art. 29, I e Ill, da Lei Organica do Municipio.
§ 2°. A Camara Municipal atraves de seu Presidente comunicar-se-a diretanente com as
autoridades constituidas do Pals.

Art. 2°. A Camara Municipal tern fundamentalmente, fungao iustitucional, legislativa,
fiscalizadora e j ulgadora.
§ 1°. A fungao institucional consiste na instituieao de seu govemo, dando posse aos
Vereadores, deferindo licengas aos vereadores e ao Prefeito, recebendo declarap6es de bens dos
agentes politicos do Minicipio, assegurando a plenitude da administrapao local.
§ 2°. A fungao Legislativa e exercida:

I-

na elaborapao das Leis, com aparticipapao do prefeito;

11 -

na elaborapao e promulgapao das Resolng6es e Decretos Legislativos

§ 3°. A fungao fiscalizadora 6 exercida

I-

na apreciapao das contas do prefeito e da sua Mesa com o auxilio de parecer do
Tribunal de Contas do Estado;

11 -

na vigilancia dos neg6cios da administrapao centralizada e descentralizada atrav5s de
comiss6es Especiais de Investigapao;

Ill - nos pedidos, por requerimento de Informapao;
IV - na convocapao de Secret5rios Municipais para depor em plenario;

V-

no acompanhamento de execngao ongamentaria.

§ 4°. A funeao julgadora 6 exercida mos casos de informap6es politico-administrativas do
Prefeito e dos Vereadores.

Art. 3°. A Camara Municipal, complementamente, tern fung6es administrativa, auxiliadora,
civica e integrativa.

§ 1°. A fungao administrativa 6 restrita a sua organizapao intema, a regulamentapao de seu
funcionarnento e a estruturapao e direeao de seus servigos auxiliares.

§ 2°. A fungao auxiliadora consiste em sugerir mediante indicapao ao Executivo, medidas de
interesse ptiblico.
§ 3°. A fungao civica deve ser exercida atraves de sess6es comemorativas visando a
preservar a mem6ria cultural e de incentivo aos atos em prol da Patria.

§ 4°. As sess6es ordinalas da Camara serao realizades em im6vel destinado ao seu
findonamento ou em local adaptado para a realizapao de Sessao Ordinala Itinerante. dentro dos
limites do Municinio de Arai6ses. Dor Droi)osicao de urn dos Vereadores e aprovada por maioria

2

:±==:=:g:::::::::=;:::::::::g::::::::;=::::::=;£`::;;=::;:Z::;;i:::;::;and°_QdispQflQ
E§;gEg§E§ff§§§gRE;RE;g§§[

T `

_,_`_ _. ` __ ...,. _,_ ,

`_~ ..... _ ........ _... „ __..„ .... _ ...... __.` .... _ .....

„.___ .... `~_ ..... „=.===T___,=:+_=,_,,:+=LT:==rr:r=:=.=_==rT:i_======

Art. 4°. Comprovada a impossibilidade de uso do pr6dio prdprio, a presidencia, a juizo da
Mesa e mediante comuniapao por escrito a cada urn dos vereadores, escolhefa outro local para a
realizapao das sessdes.

Art. 5°. No recinto de reunides do Plenalo nao poderao ser afixados quaisquer sfmbolos,
quadros, falxas, cartazes ou fotografias que impliquem propaganda politico-partidaria e ideol6gica,
ou de cunho promocional de pessoas vivas ou de entidades de qualquer natureza.
Parfgrafo dnico. 0 disposto neste artigo nao se aplica a colocapfro de bras fro ou bandeira
nacional do Estado ou do Municipio, na forma da legislagao aplicavel, e ben assim de obras
artisticas que visem a preservar a mem6ria de vulto eminente da hist6ria do Pai's, do Estado ou do
Municipio.

Art. 6°. Somente por deliberapfro do Plenario, quando o interesse pdblico o exigir, poderi o
recinto de reunides da Camara ser utilizado para fins estranhos a sun finalidade.

Pardgrafo bnico. Estando a Camara em recesso regimental o Presidente autorizara a
rrealizapao de conferencias, exposig5es, palestras, seminarios, ou conveng6es partidatas, no edificio
da Cinara, fixando-lhe a data, o local e a hora.
Art. 7°. A Camara Municipal reunir-se-a anualmente, em sess6es ordinarias, de Q2 de
fevereiro a 17 de iulho e de 1° de agosto a 22 de dezembro de cada ano.

CAPITULO 11

DA INSTALACA0
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Art. 8°. No dia 1° de janeiro da primeira sessao legislati][a, ds 17:00 horas, no edificio da
Camara Municipal, Av. Dr. Paulo Ramos, n° 1, em Sessao Solene de instalapfo da legislatura,
independentemente de quorum, ja com os Vereadores devidanente inscritos na Secretaria da
Camara e munidos de seus respectivos Diplomas tomarao posse, elegefro a Mesa Diretora e dafro
posse a mesma.

§ 1°. Os Vereadores eleitos e os reeleitos deverao apresentar na Secretaria da Cinara
Municipal, 24:00hs (vinte e quntro horas) antes da posse, os seguintes docunentos:

a)

c6pia autentica do Diploma;

b)

declarapao de beus e rendimentos devidamente registrada no Cart6rio de
Registro e com fima reconhecida;

c)

c6pia aut6ntica da carteira de Identidade;

d)

CPF (Cadastro de pessoa Fisica).

§ 2°. Presidira a Sessao o atual Presidente, ou outro membro da Mesa anterior. e na falta
dfstes o Vereador mais idoso. o qual clara posse tanbem aos membros da Mesa Diretora.
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§ 3°. Ap6s a verificapao dos Diplomas pela Mesa Diretora, os Vereadores eleitos e os
reeleitos conjuntamente prestarfro, no ate de posse, o juramento no s seguintes temos:
"PROMETO EXERCER, COM DIGNIDADE E DEDICACAO, 0 MANDATO POPULAR

QUE ME FOI CONFIADO, OBSERVANDO A CONSTITUICAO FEDERAL E ESTADUAL,
LEI ORGANICA DO MUNIcfpIO E AS LEIS DO PAf s E TRABALIIANDO PELO
ENGRANDECIMENTO DO MUNIcfpIO DE ARA16SES E PARA 0 BEM GERAL DE SEUS
HABITANTES."
§ 4°. Ap6s cumprido o disposto no § 3°, o Presidente facultara a palavra por 10 (dez)
minutos a cada urn dos vereadores indicados pelas respectivas bancadas.

§ 5°. Encerradas as ora€des, sera dado ini'cio a eleigao da nova Mesa Diretora com mandato
para o primeiro bienio.
§ 6°. Aberta a sessao. o Presidente convidara 2 (_dois) Vereadores de partidos diferentes para
servirem de Secretarios e Droclamara os nomes dos Vereadores diDlomados.
a 7°. Concluida a Drestacfro do compromisso` o Presidente declarara empossados os
Vereadores.

a 8°. As reunides marcadas oara o inicio de cada neriodo lerislativo serao transferidas Dara o
Drimeiro dia util subsequente. quando recairem em sabados` domingos ou feriados.
§ 9°. A posse de Suplente de Vereador aplica-se o disposto neste artigo. dispensada a
prestacfro de compromisso aD6s a primeira convocacao.

a 10. As deliberac6es da Mesa Diretora ser5o tomadas nela maioria de s.eus membros. e as
atas e os atos delas decorrentes. aD6s a assinatura. ser5o 1)ublicados no Diario da Camara Municipal.

§ 11. Todos os membros da Mesa Diretora serao Dreviamente comunicados de reuniao
convo cada extraordinariamente.

Art. 8°-A. A Camara Municipal. em cada lerislatura. reunir-se-a. em sessdes Dreoaratorias
no dia 10 de ianeiro da terceira sessao lerislativa` Dara a Posse dos membros da Mesa Diretora
eleitos no dia 1 ° de ianeiro do ano em Cue se findar o mandato da Mesa em exereicio.

Art. 9°. 0 vereador que nao se empossar no prazo previsto pela Lei Organica do Municfpio,
dentro de 15 (quinze) dias ap6s a sessao dc instalapao, nao mais podefa faze-lo, aplicando-se-lhe o
disposto no art. 86, § 1°, salvo motivo justo aceito pela Camara.

§ 1°. 0 Vereador que se empossar, na forma deste artigo, prestara compromisso
individualmente, utilizando a formula do art. 8, § 3°.
§ 2°. 0 vereador que se encontrar em situapao incompativel com o exercicio do mandato nao
podefa empossar-se sem pievia comprovapao da desincompatibilizapao, o que se clara
impreterivelmente, no prazo a que se refere este artigo.

TITULO 11

DOS 6RGAOS DA CAMARA MUNICIPAL

cApiTUL0 I
DA RESA DA CAMARA
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Se€ao I

Da forma€ao da Mesa e suas modificac5es
Art. 10. A Mesa da Cinara compete a diregao dos tral]alhos legislativos e a supervisao dos
servigos administrativos da casa.
§ 1°. A Mesa comp6e-se de Presid6ncia e de Secretaria, constituindo-se a primeira, do
Presidente e Vice-Presidente, de 2 (dois) Secretalos. Disp6e tamb6m de dois suplentes de secretarios que nao a integram.

§ 2°. A Mesa reunir-se-a, ordinariamente, urna vez por semana, em dia, hora e local
prefixados, sendo que destas reunides s6 participam o Presidente, o 1° e 2° Secretalos.
§ 3°. Perdefa o lugar de membro da Mesa aquele que deixar de comparecer a 05 (cinco)
reunides ordinalas consecutivas, sem causa j ustificada.

§ 4°. Os membros da Mesa, exceto os Vice-Presidentes e os suplentes, nao poderao fazer
parte de qualquer Comissao Permanente.

§ 5°. 0 Mandato dos membros da Mesa 5 de 2 (dois) anos, autorizada a reeleigao para o
mesmo cargo.
§ 6°. Na comoosicao da Mesa Diretora` 6 asseenirada. tanto .ciuanto Dossfvel. a
Droooreionalidade da representacao Dartid5ria ou de blocos oarlamentares com Darticipacao na

Cinara Municipal.

Art. 11. Findos os mandatos dos membros da Mesa, proceder-se-a a renova¢o desta para os
02 (dois) anos subseqtientes.

Art. 12. A eleigao da Mesa far-se-a por escrutinio secreto, com as seguintes exigencias e
formalidades:

I-

presenga de maioria absoluta dos vereadores, devendo ser susoensa oor meia hora. se
nao estiver Dresente a niaioria absoluta dos membros da Camara Municipal. reoetindose a suspensao por igrial periodo. se Dersistir a falta de cluorum:

H-

chamada dos vereadores presentes;

Ill - c6dulas impressas ou datilografadas com tinta azul, contendo o none do candidato
votado e o cargo para o qual 6 indicado, embora seja urn s6 o ato de votapfro para
todos os cargos;
IV -colocapfro, em cabine indevassavel, das c6dulas, em sobrecartas. rubricadas e que
resguardam o sigilo do voto;

V-

colocap5o da sobrecarta em urna a vista do plenalo, destinada a eleigao dos membros
da Mesa;

VI - o Secretino designado pelo Presidente retirara as sobrecartas da unia, conta-las-a e,
verificada a coincidencia do seu ndmero com os dos votantes, do que sera cientificado
o plenalo, abri-1as-a, separando-as pelos cargos a preencher;
VII - leitura, pelo Presidente, dos nomes dos votados;
VIII-proclamapfro dos votos, em voz alta, pelos Secrefarios, e sua anotapfro por
escrutinadores, representantes de suas agremiap6es partidinas, a medida que forerm
apurados;

IX - invalidacao da c6dula que nfro atenda ao disposto no inciso Ill;

X-

redapfo, pelo Secretalo, e leitura, pelo Presidente, do resultado da eleigao, na ordem
decrescente dos votados;

XI -maioria absoluta dos votos dos vereadores presentes para eleieao em primeiro
escrutinio;

XII - realiza¢o de segundo escrutinio, com os dois mais votados, quando, no primeiro, nao
se alcancar maioria absoluta;
XIII - maioria simples em segundo escrutinio;
XIV - eleigao do mais idoso, em caso de empate;
XV - proclamapao, pelo Presidente, dos eleitos;

XVI - o registro de candidaturas sera feito junto a Mesa ate 60 (sessenta) minutos ap6s. a
abertun da sessao:

XVII -encerrado o prazo de inscrigao. a sessao podera ser suspensa, por ate 30 (tripta)
minutos. para confecefro das c6dulas.

Parfgrafo dnico. 0 Presidente convidara urn Vereador representante de cada partido para
acompanhar, junto da Mesa, os trabalhos de apuragiv.
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Art.13. A eleicfro para renovapao da Mesa realizar-se-a em sessao especial, a 1° de janeiro
do ano em que se findar o mandato da Mesa em exerelcio, aplicando-se o disposto na forma do
artigo anterior.

Art. 14. 0 suplente de vereador convocado nfro podera ser eleito para cargo de Mesa.
Art. 15. Os membros da Mesa tomarao posse logo ap6s a proclamaeao do resultado da
eleigao.

Art. 16. Somente se modificat a composigao permanente da Mesa, ocorrendo vaga do
cargo do Presidente, Vice-Presidente ou Secretalios.
Art. 17. Cousiderar-se-a vago qualquer cargo da Mesa, quando:

I-

extinguir-se o mandato poh'tico do respectivo ocupante, ou se este o perder;

11 -

1icenciar-se o membro da Mesa do mandato de vereador, por prazo superior a 120
(cento e vinte) dias;

IH - houver renincia do cargo da Mesa pelo seu Titular, com aceitapao do plendrio;
IV - for o vereador destitufdo da Mesa por decisao do plenalo.

Pardgrafo dnico. Em caso de rendncia ou destituigfo total da Mesa, o vereador mais idoso
assumiri interinanente a presidencia, ate a eleicao e posse dos membros da Mesa.

Art. 18. A renthcia a cargo da Mesa sera feita mediante justificativa escrita, apresentada ao
Plenalo.
Art. 19. A destitui9ao de membro efetivo da Mesa somente poderd ocorrer quando for o
mesmo comprovadamente desidioso, ineficiente ou quando tenha se prevalecido do cargo para firs
ilicitos, e dependefa de deliberagiv do Plenino, pelo voto de 2/3 (dois teraps) dos vereadores.
acolhendo representapfo de qualquer vereador, na forma do processo para cassapao do mandato.

Art. 20. Para o preenchimento do cargo da Mesa, havera eleic6es suplementares, na
primeira sessao ordinaria seguinte aquela na qunl se verificat vaga, observando-se o disposto nos
arts.12 e 14.

CAPITUL0 11
DA SESSA0 DE ABERTURA
Art. 21. Se o Prefeito tiver de ler o relat6rio de suas atividades, o que sera comunicado a
Camara, uma comissao de 3 (tres) vereadores nomeada pelo Presidente o receberi e o conduzha ao
recinto.

§ 1°. A Mesa, os Vereadores e os expectadores ficarao de p6, ao entrar no recinto o Prefeito,
ate que este tome assento a direita do Presidente da Cinara.

§ 2°. 0 Presidente considerara instalada a Camara Municipal, e passara a palavra ao
Prefeito, para que este proceda a leitura do relatorio, ao fim do qunl o Presidente o tomara na devida
considerapao.

§ 3°. Ap6s a retirada do Prefeito, com as mesmas formalidades com quais fora recebido, o
Presidente encerrara a sessao.

Art. 22. Nao sendo o relatorio trazido pelo pr6prio Prefeito, o Secretalo encarregara de
apresenta-lo e sera recebido e introduzido no Plenario.

Parfgrafo dnico. 0 emissdrio do Prefeito retirar-se-a com as mesmas formalidades e, em
seguida, o 1 ° Secretino passa a ler o Relat6rio.
Art. 23. Quando o relat6rio for enviado por oficio, o Presidente determinat ao 1 ° Secretario
que fapa a leitura do mesmo.
Se€ao I
Da competencia da Mesa
Art. 24. A Mesa sob orientapao do Presidente 6 o 6rgao diretor de todos os trabalhos
legislativos da Cinara.

Art. 25. Compete a Mesa da Cinara, privativamente:
I-

propor os projetos de lei que criem, modifiquem ou extingam os cargos dos servigos
auxiliares da Camara e fixem os respectivos vencimentos iniciais.

11 -

propor os projetos de decreto-legislativo dispondo sobre:

a)

licenga ao prefeito para afastar-se do cargo ou do Municfpio, se por mais de ±±
(q_uinze) dias;

b)

aprovapao das contas do prefeito;

c)

criapao de comiss6es Especiais de investigap6es;

d)

fixapao e atualizapao dos subsidios e verba de representapao do prefeito.

Ill - propor os projetos de resolngao dispondo sobre:

a)

fixapao e atualizapao dos subsidios dos vereadores;

b)

fixapao e atualizapao de verba de representapao do presidente.

IV-elaborar a proposta organentdria da Camara, a ser incluida no orgamento do
Municipio;
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V-

rapresentar a Camarajunto aos poderes da Uniao, do Estado e de outros Municlpios,

VI - suplementar, mediante ato, as dotap6es do oreamento da Camara, observado o limite
de autorizapao constante da lei orcanentata, desde que os recursos para sua cobertura
sejam provenientes de anulapao total ou parcial, de suas dotap6es;

VII - baixar, por ato, cronograma de desembolso das dotap6es da Cinara vinculado ao
repasse mensal das mesmas pelo Executivo;
VIII - organizar cronograna de desembolso das dotagdes da Camara, vinculando-o ao
repasse mensal pelo Executivo;
IX -proceder a devolueao a Tesouraria da Prefeitura de saldo de caixa existente na
Camara, ao final de cada exereicio;
X-

enviar ao Executivo, na 6poca prdpria, as contas do legislativo do exercicio

precedente, para a sua incorpong5o ds contas do Muricfpio;
XI - proceder a redacao final das resolng6es e decreto legislativos;

XII - deliberar sobre convocapao de sess6es extraordindrias da Camara;

XIII - receber ou recusar as proposie6es apresentadas, sem observancia das disposie6es
regimentais;

XIV - autografu os projetos de lei aprovados, para a sua remessa ao executivo;

XV -autorizar a publicapao de pronuncianentos, exceto os que envolJam ofensas ds
instituig6es nacionais, propaganda de guerra, subversfro da ordem polftica e social,
preconceito da rare religifro ou de classe, configurem crine contra a honra ou
contenha incitamento a pratica de crimes de qualquer natureza;
XVI - encaminhar ao Prefeito somente pedidos de informapao sobre fato relaciormdo com
materia legislativa em trinte ou sobre fato sujeito a fiscalizapfro da Cinara;
XVII - deliberar sobre a realizapao de sess6es solenes, fora da sede da edilidade;

XVIII determinar, no ini'cio da legislatura, o arquivamento das proposig5es hao
apresentadas na legislatura anterior, art.132;
XIX - autorizar os vefculos da Cinara a sairem dos limites do Municipio.

XX -contratar. na forma da lei. por tempo determinado. para atender a necessidade
temporata de excepcional interesse pdblico.
§ .10. Na diregfo dos trabalhos legislativos. cabe especialmente a Mesa Diretora:

I-

tomar as provid6ncias necessarias a regularidade dos trabalhos legisla{ivos;

H-

iniciar o processo legislativo quando a materia for de sua compet6ncia:

Ill -emitir parecer sobre mat6ria regimental ou da administrapao intema da Camap
Municipal. q|uando a proposieao nao for de sua autoria:
IV - decidir sobre os requerimentos de licenga a Vereador para se afastar do exercicio. a.p
mandato;

V-

aplicar aos Vereadores as medidas disciplinares previstas no C6digo de Etica e Decoro

Parlanentar:
VI - promulgar emendas a Lei Organica do Municipio:

VII - propor apao de inconstitucionalidade. por iniciativa pr6pria ou a requerimento de
Vereador ou de comissao:
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VIII - determinar arciuivamento de relat6rio ou Darecer de Comissao Especial ou de
Inquerito clue nfro hala concluido com aDresentacao de Droieto ou nfro solicite
Drovidencias:

K -reciuisitar auditorias e insDec6es do Tribunal de Contas sobre atos suieitos a sua
fiscalizacao:

X-

dar conhecimento a Camara, na ultima sessao do ano` da resenha dos trabalhos
realizedos:

XI - DroDor a Ordem do Dia das sess6es` na conformidade da agenda mensal. ressalvadas
as alterac5es nermitidas Dor este Regimento:
XII - receber reDresentac6es. dendncias ou noticias de infracfro ao C6digo de Etica e Decoro
Parlamentar contra Vereador` oferecidas Delo Corregedor` Dor Darlamentar. oor
comissao oemianente. oor ciualauer cidad5o ou oor entidades reDresentativas da
sociedade civil.

§ 2°. Na direcao dos servicos administrativos. incumbe esoecialmente a Mesa Diretora:
I-

Dromover ou adotar` em virtude de decisfo judicial. as providencias de sua alcada ou
de comnetencia da Camara relativas ao cumDrimento de mandado de iniuncfo ou
susDensao de lei ou ato normativo com ilegalidade origindria:

H-

adotar as Drovidencias cabiveis. oor solicitacao do interessado. para a defesa judicial e
extrajudicial de Vereador contra ameaca ou Dfatica de ato atentat6rio ao livre exereicio
e ds prerrogativas constitucionais e legais do mandato Darlamentar:

Ill - determinar o desconto. mos vencimentos dos Parlamentares` Drooorcional ds ausencias
ini ustificadas ds sess6es ordinatas:

IV - conceder licenca a Vereador` nos termos deste Regimento Intemo:
V-

adotar medidas Dara Dromover e valorizar o Poder Lerislativo e resguardar o seu
conceito Derante a sociedade:

VI -apresentar a Camara Legislativa. na sessao de encerramento do ano legislativo.
relat6rio dos trabalhos administrativos e lerislativos realizados` Drecedido de resumo
sobre o seu desemnenho:

VII - aDrovar o Plano de Comunicacao Social da Camara Lerislativa:
VIH - estabelecer as normas Dara a celebracao de contratos. convenios. acordos. alustes e
instrumentos congeneres:

IX - examinar a T]restacao de contas da administracfo da Camara Municipal a ser remetida
ao Tribunal de Contas:

X-

julgar. em ultina instincia` recursos contra atos administrativos praticados por seus
pr6Drios membros ou oor dirigentes de 6rgfros ou unidades da estrutura administrativa
da Camara Municipal:

XI - decidir e encaminhar os oedidos de informac6es.

Art. 25-A. Comoete` ainda. a Mesa Diretora decidir. no orazo de 10 (dezl dias uteis. sobre
os recluerinentos de informacfro. suieitos ds nomas seguintes:
I-

s6 sfro admissiveis os reciuerimentos aue:
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Art. 26. 0 Vice-Presidente substitui o Presidente nas sun faltas ou impedimentos, e sao
substituidos,nasmesmascondig6es,pelosSecretdios,assimcomo,estepelosSuplentes.
Art. 27. Quando, antes de iniciar-se determinada sessao ordinala, veri.ficar-se ausencia dos
membros efetivos da Mesa, assunira a Presidencia o Suplente, e se este tambem nao houver
comparecido, fa-1o-a o Vereador mais idoso presente, que convidara qualquer dos demais
Vereadores para as fune6es de Secretalio.

Art. 28. A Mesa reunir-se-a, independentemente do plenato, para apreciapao previa de
assuntos que sao de deliberapao da edilidade e que, por sun especial relevancia, demandem intenso
acompanhamento e fiscalizapao ou ingerencia do Legislativo.

Art. 29. Em caso de materia relevante e inadiavel, podera qunlquer membro da Mesa,
observada a ordem de precedencia dos cargos, decidir, ad re/ere77d"in, sobre as atribuig5es de sua
competencia.

Art. 30. 0 procedimento do Vereador, quando incompativel com o decoro parlanentar ou
atent6rio ds instituig6es, sera punido pela Mesa com advert6ncia ou censura.

Se?ao 11

Das atribui€6es especificas dos membros da Mesa

Art. 31. 0 Presidente da Cinara e a mais alta autoridade da Mesa, dirigindo-a ao plendrio,
em confomidade com as atribuic6es que lhe confere este Regimento Intemo.

P!E±prfiejnigQiQLPp2Siden±e_ 6 o representante da Camara Municipal. qundo ela houver
de se enunciar
ador dos Seus trabalhos e o fiscal da sun ordem

qunfolridededeste_RpegLmenEQ±

Art 32. Compete ao Presidente da Cinara:
I-

rFpresentar a Camara em julzo, inclusive prestando informap6es em mandado de
seguranga contra ato da Mesa ou do plendrio;

11 -

reprermtar a Camarajunto ao Prefeito, ds autoridades federais, estadueis e municipais
e entidades em geral;
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Ill - credenciar agentes de jomais, revistas, radios e televisao, para o acompanhamento dos
trabalhos legislativos;
IV - fazer expedir convites para as sess5es solenes da Camara Municipal;
V-

conceder audiencias ao pdblico, a seu crit5rio, em dias e horas prefixadas;

VI - solicitar a auxilio de fonga policial quando necessario a preservapao da regularidade de
funcionamento da Camara;

VII - empossar os Vereadores retardatarios e Suplentes, perante o Plenino ou no Gabinete
do Presidente;
VIII - declarar extinto o mandato de Vereador mos casos previstos em lei, e, em face de
deliberapao do Plenalo, promulgar a resolugao de cassapao de mandato;

IX - convocar Suplentes de Vereador, quando for o caso do art. 89;

X-

declarar afastado ou destitutdo membro da Mesa e de Comiss5es Permanentes mos
casos previstos neste Regimento (arts.17 e 55);

XI - designar os membros das Comiss6es Especiais e os seus substitutos e preencher vagas
nas Comiss6es Permanentes arts. 51, § 1° e art. 56, ouvidas as liderangas partidalas;

XII - licenciar Vereadores mediante audi6ncia do Plendrio;

XIII - convocar verbalmente os membros da Mesa, para as reuni6es previstas no art. 28
deste Regimento ;
XIV -dirigir as atividades legislativas da Camara em geral, de conformidade com as
normas legais e deste Regimento, praticando todos os atos que, explicitamente e
implicitamente, nao caibaln ao Plendrio, a Mesa em conjunto, ds Comiss6es, ou a

qualquer integrante de tais 6rgaos individualmente considerados, em especial,
exercendo as seguintes atribuig6es:

d)

convocar sess6es extraordindrias na Camara e comunicar aos Vereadores as
convocap6es partidas do Prefeito, inclusive no recesso;

e)

superintender a organizagao da pauta dos trabalhos legislativos, e organizar a
Ordem do Dia;

I)

abrir, presidir e encerrar as sess6es da Camara e suspend6-las, quando
necessario;

g)

determinar a leitura des atas, pareceres, requerimentos e outras peeas escritas
sobre as quais deva deliberar o Plenario, na conformidade do expediente de cada
sessao;

h)

cronometrar a durapao do expediente e da Ordem do Dia e do tempo dos
oradores inscritos, anunciando o iricio e o termino respectivos;

i)

manter a ordem no recinto da Cinara, concedendo a palavra aos oradores
inscritos, cassando-a, disciplinando os apartes e advertindo to'dos os que
incidirem em excessos;

j)

resolveras quest6es de ordem;

k)

interpretar o Regimento Intemo, para aplicapao as quest6es emergentes, sem
prejuizo da competencia do plen5rio para deliberar a respeito se o requerer
qualquer Vereador (art. 236, § 2°);

I)

anunciar a mat6ria a ser votada e proclamar o resultado da votapao;

in)

proceder a verificapao de quorum, de oficio ou a o requerimento de vereador:
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XV - cabe ainda ao Presidente. quanto as sess5es da Cia.ara Municipal:
a)

al6m de fixar. de acordo com a Mesa Diretora` a Ordem do Dia das sessdes.
anunciar a da sessao seguinte ao t6rmino dos trabalhos;

b)

decidir sobre os rec_iuerimentos q_ue solicitem:

1) a palavra ou a desistencia dela;

2) a permissao para falar sentado. ou dos microfones de Plenario;
3) leitura de qualc]_uer mat6ria sujeita ao conhecimento do Plendrio:

4) observancia de disposic5o regimental:
5) discussfo de DroDosicao oor Dartes:

6) votacao destacada de emenda:
7) inversao dos items de discussfro e votapao da Ordem do Dia;

8) retirada` pelo autor. de requerimento ou de proposigao q.ue hao tenha recebido

parecer favofavel de comissao:
9) verificacao de votacao:

10)
informap6es sobre a ordem dos trabalhos. a agenda mensal ou a
Ordem do Dia:
11)

prorrogaefro de prazo para o orador na Tribuna;

.

12)

dispensa de avulso. para a imediata votapao de redapao final jd

Dublicada:

13)

rec]uisicfro de documentos:

14)

preenchimento de lugar em comissfo:

15)
inclusao. na Ordem do Dial de proposicao com parecer e em
condie5es regimentais de nela figurar;
16)
c)

Drorrogacao de Drazo de comissao:

interromDer o orador clue:

1) se desviar da questfro;

2) falar sobre o vencido;

3) incorrer nas infrap6es de que trata o C6digo de Etica e Decoro Parlamentar,
advertindo-o e, em caso de insistencia. retirar-lhe a palavra:

4) fizer pronuncianento contendo propaganda de guerra` de apao de gqupos
armados, civis e militares. de preconceitos de raga` religifo. sexo. cor` idade e
de qualsquer outras. formas de discriminagao; ofensa ao Estado Democratico
de Direito e ao pluralismo politico ou a ordem constitucional:
d)

determinar nfro seja registrado discurso ou aparte pela taquigrafia. quando

antineinental:
e)

convidar. ouvido o plenalo. Vereador a retirar-se do recinto das sess5es. qiundo
nerturbar a ordem:

a

alertar o orador quarto ao termino do tempo a ele destinado;

g)

estabelecer o ponto da questao que sera objeto da votapao;

h)

tomar parte nas discuss6es e deliberac6es:
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i)

declarar a vacancia do mandato nos casos de falecimento. rerfuncia ou perda a.e
mandato de Vereador e convocar o Suplente de Vereador. ou comunicar ao
Tribunal Regional Eleitoral a ocorrencia de vaga. c_I_uando nfro haja Suplente a
convocar;

j)

organizar. ouvido o colegio de Lideres. a agenda com previsfro das proposig5es
a serem apreciadas no m6s subsequente. para distribuigfo aos Deputados:

XVI - cabe ainda ciuanto ds DroDosic6es:

a)

b)

devolver ao autor. de oficio ou mediante solicitapao da Comissfro de
Constituic5o e Justica. prpposig5o que nao atenda as exig€ncias regimentais;

deteminar a retirada de proposigao da Ordem do Dia. mos termos deste

Reinento Intemo:
c)

declarar ppejudicada qualquer proposicao que assim deva ser considerada. na
conformidade regimental ;

d)

promulgar resolueao e decreto legislativo:

XVII -cabe ainda. ciuanto ds comiss6es:
e)

designar os membros e SuDlentes das comiss6es. a vista de indicac6es
oartidarias ou de bloco parlamentar:

0

desienar substituto eventual na aus6ncia dos membros das comiss6es e de seus
Suplentes. observada a indicacfro 1)artidiria ou de bloco Darlamentar::

g)

declarar a perda de lugar de membro das comiss6es clue incidir no ninero de
faltas orevisto neste regimento:

h)

convidar o relator` ou o presidente de comissfo. a esclarecer o seu Darecer;

i)

convocar as comiss5es Dara a eleicao dos resDectivos Presidentes e VicePresidentes. observado o disoosto neste Regimento:

j)

convocar e reunir. periodicanente. o col6gio de Lideres. a Mesa Diretora e os
Presidentes das comiss6es permanentes. para avaliapao dos trabalhos da Casa.
exame das mat6rias em tramite e adogfo das provid€ncias necessSrias ao born
andamento das atividades lerislativas:

XVIII -

cabe ainda. ciuanto a Mesa:

a)

Dresidir suas reuni6es;

b)

tomar parte nas discuss6es e deliberap5es. com direito a voto;

c)

executar ou fazer executar as suas decis6es. q.uando tal incumbencia nfro seja
atribulda a outro membro:

d)

designar relator para as materias ci_ue dependam de parecer:

XIX - cabe ainda. quanto as publicap6es e divulgaeao:

a)

determinar a divulgapao das decis6es do Plenato, das reuni6es da Mesa e das
comiss6es` encaminhando c6pias ao 6rgao de comunicaefo da Cinara

Municird:
b)

vedar a publicapao de pronunciamentos proferidos com infipgencia das normas

reinentais:
c)

resplver spbre a publicapao de expedientes nap oficials no Dialo da Cinara
Municipal:
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d)

determinar que as informap6es oficiais sejan publicadas por extenso` em resuno
ou somente referidas na ata;.

e)

fazer publicar` no Diario da Camara Municipal. a relagao dos Vereadore§
emcossados.

1°. Encaminhar os processos e expedientes ds Comiss6es Permanentes para parecer,
controlando-lhes o prazo e, esgotado este sem pronunciamento, nomear relator ad hoe, nos casos
previstos neste Regimento.

I-

praticar os atos essenciais de intercomunicag6es com o Executivo, notadanente:

a)

receber as mensageus de proposta legislativas, fazendo-as protocolizar;

b)

encaminhar ao prefeito, por oficio, os projetos de lei aprovados, e comunicar-lhe
os projetos de sun iniciativa desaprovados, hem como os vetos rejeitados ou
mantidos;

c)

solicitar ao Prefeito as informapdes pretendidas pelo plenario e convida-lo a
comparecer ou fazer que compareean a Camara os seus Secretarios municipais

para explicap6es quando houver convocapao da edilidade em forma regular;

11 -

d)

requisitar as verbas destinadas ao legislativo mensalmente;

e)

solicitar mensagem com propositura de autorizapao
suplementapfro dos recursos da camara quando necessario; .

legislativa,

para

promulgar as resolug6es, os decretos legislativos e, hem assim, as leis nfo sancionadas

pelo prefeito no prazo legal, e as disposig6es constantes de vetos rejeitados, fazendoos publicar;

Ill - ordenar as despesas da Camara Municipal e assinar com o funcionalo encarregado do
movimento financeiro, cheques nominativos ou caixas de pagamento;
IV -determinar licitapao para contratag6es adnrinistrativas de competencia da Cinara,
qundo exigivel;
V-

apresentar ao plenario, mensalmente, o balancete da camara do mss anterior;

VI - administrar o pessoal da Camara, fazendo lavrar e assinando os atos de nomeagiv,
promocao, reclassificapao, exonerapao, aposentadoria, concessfo de fdias a de
licengas, atribuindo aos funcionatos da Camara vantageus legalmente autorizadas
determinando a apurapao de responsabilidade administrativa, civil e criminal de
funciondrios faltosos e aplicando-lhes penalidades julgando os recursos hierdrquicos
de funcionarios da Camara, e praticando quaisquer outros atos atinentes a essa area de
sua gestao;

VII -mandar expedir certiddes legitimanente requeridas para defesa do direito e
esclarecimento de situap6es;

VIII - representar sobre inconstitucionalidade de lei ou ato Municipal;

IX - exercer atos de poder de policia em quaisquer materias relacionadas com as atividades
da Camara Municipal, dentro ou fora do recinto da mesma.

§ 2°. Compete ainda ao Presidente da Cinara Legislativai
I-

_exercer o Gove.rDo do Municlpio de Arai6ses. mos termos do disposto na Lei organic_q±

Ill-¥¥`g`a¥,¥.:.,=,::¥r¥iRT:

11 -

dar posse aos Vereadores. ao Prefeito e ao Vice-Prefeito de Arai6ses:
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ao Plendrio
de interesse
do Distrito Federal da Cinara

islativa e da Mesa Diretora.

Art. 33. 0 Presidente da Cfroara podera oferecer proposig6es ao plenalo, mas devera
afastar-sedaMesa,quandoestiveremasmesmasemdiscussaoouvotapao.
Art. 34. 0 Presidente da C§mara somente podera votar nas hip6teses em que 6 exigfvel o
quonimde2/3(doisterco)e,ainda,noscasosdedesempate,daeleigaoedestituicaodemembrosda
Mesa e elas Comiss6es Permanentes e em outros previstos em lei.

Art. 35. 0 Presidente da Cfroara fica impedido de votar nos processos em que figurar como
denunciante ou denunciado.

Art.36.0Vice-PresidentedaCfroara,salvoodispostonoart.37eseuparagrafothcoena
hip6tese de atuapao como membro efetivo da Mesa, nos casos de competencia privativa desse
6rgao, nao possui atribuig6es pr6prias, limitando-se a substituir o Presidente nas suas faltas e
impedimentos.
Art. 37. 0 Vice-Presidente promulgafa e fara publicar as resolug6es e decretos legislativos,
semprequeoPresidente,aindaqueseacheemexercfcio,deixarescoaroprazoparafaze-lo.

Paragrafo Unico. 0 disposto neste artigo aplica-se as leis municipais, quando o Prefeito e o
PresidentedaCinara,sucessivanente,tenhandeixadoprecluiraoportunidadedesuapromulgagao
e publicagao subseqtiente.

Art. 38. Sao atribuig6es do primeiro Secretario:

I-

organizar o expediente;

11 -

superintender e administrar o servigo da casa;

Ill - ler a mat5ria constante do expediente e despacha-la;
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rv-encaminhar,paraosdevidosfins,amateriaconstantedoexpediente;
V-

fazer a inscrigao dos oradores na pauta dos trabalhos;

VI-fazerachamadadosVereadores,?oabrir-seasessaoenasocasi6esdeterminadaspelo
Presidente, anotando os comparecimentos e as ausencias;
VII - gerir a correspondencia da casa, providenciando a expedigao de oficio em geral e
comunicados individuais aos Vereadores;
VIII-coadjuvaroPresidentenadiregaodosservigosauxiliaresdaCamara;

IX-fazerrecolheregundaremordemasproposig6es,paraapresenfa-lasoportunanente;
X-

distribuir pap5is ds comiss6es;

XI - assinar, depois do Presidente, os atos administrativos da Mesa;

XII-inspecionarostrabalhosdaSecretat¢fazerobservaroseuregulanento,inteaprefa-1o,
preencher suas lacunas e fiscalizar as despesas;

XIII - velar pela guarda dos pap6is submetidos a decisao da Cinara, e neles anotar
discuss6esevotap6es,autenticando-ascomsunassinatura;

XIV-sobreporemendasaosprojetosdoExecutivoqundoforocaso;
XV - certificar a freqtiencia dos Vereadores, para efeito da percep9ao da parte variavel da
remuneragao;

XVI -registrar, em livro pr6prio, os precedentes firmados na aplicapao do regimento
intemo, pare a solugao de casos futuros;
XVII-mantera:disposigaodoPlenatoostextoslegislativosdemanuseiomaisfrequente;

XVIII -

manter em cofre fechado as atas lacradas de sess6es secretas;

XIX - dar conhecimento a Camara dos oftcios do poder Executivo, bern como de outros
documentos ? expedientes que devam ser lidos em sessao, e decidir, em primeira
instincia,quaisquerrecursoscontraatosdaDiregaoGeraldaSecretaria;
XX - mandar distribuir na tiltima sessao de cada mss aos membros da Mesay lideres das
bancadas e Presidentes de Comiss6es e aos Vereadores, relagao completa de todas as
proposig6esemtranitagaonaCamara,indicandoalocalizapaonasmesmas.
Art. 39. Ao segundo Secretdrio compete:

I-

fiscalizar a redapao da ata e proceder a sua leitura; 11 - Assinar, depois do primeiro
Secretario, os atos administrativos da Mesa;

11 -

assinar, depois do primeiro Secretario, os atos administrativo da Mesa

Ill-redigir as atas das sess6es secretas e auriliar o primeiro Secretato afazer a
correspondenciaoficial.

Art. 40. Os Secretatos e seus suplentes substituir-se-ao entre si conforme sua numerapao
ordinale,nestaordem,substituiraooPresidente,naausenciadoVice-Presidente.

Par5grafoUnico.OsSuplentesdeSecretdiosintegraraoaMesa,emsubstituigaoaundos
Secretatos, em suas ausencias, impedimentos ou licengas.

Se¢ao Ill
Do Plenf rio
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Art. 41. 0 Plenalo 6 o 6rgao deliberativo da Camara, constituindo-se dos Vereadores em
exeTticio, em local, forma e ndmero legal, para deliberar.

§ 1°. 0 local de funcionanento do Plenario 6 o da sun sede e s6 por motivo de forga maior
se reunira, por decisao pr6pria, em local diverso;
§ 2°. A forma legal de deliberar 6 a sessao;

§ 3°. Niinero 6 o quorum determinado na Constituigao Federal, na Lei Organica do
Municipio ou neste Regimento, para a realizapao das sess6es e para deliberap6es;
§ 4°. Integra o Plenario o suplente de Vereador regularmente convocado enquanto dune a
convocapao.

Art. 42. Sao atribuic6es do Plenalo;
I-

apreciar os vetos, rejeitando-os ou mantendo-os;

11 -

discutir e votar a proposta orgamentdria;

Ill - autorizar, sob a forma de lei, observadas as restrig6es constantes da constituigao e da
legislapao incidente, os seguintes atos e neg6cios administrativos:
a)

abertura de creditos adicionais, inclusive para atender a subvene6es e auxilies
financeiros;

b)

doapao ou aquisieao onerosa de bens im6veis;

c)

operagao de cr6dito;

d)

alienapao e onerapao real de bens im6veis municipais,

e)

concessao de servigo pdblico;

I)

concessao de direito real de uso de bens im6veis municipais,

g)

firmatura de cons6rcios intemunicipais;

h)

alterapao da denominapao de pr6prios e logradouros ptiblicos.

IV - aprovar os projetos e decretos legislativos, entre outros, mos casos de:

V-

a)

cassagaodemandato;

b)

contasdo prefeito edaMesa;

c)

licengado prefeito:

d)

autorizapao para o prefeito se ausentar do Municipio por mais de 30 (trinta) dias:

e)

concessao de titulo de cidadfro honoririo ds pessoas que reconhecidamente
tenham prestado relevantes servigos a comunidade ;

D

fixapao e/ou atualizapao dos subsidios e de verba de representaeao do prefeito;

g)

constituigao de comissao pemanente;

h)

delegapao ao prefeito para elaborapao Legislativa;

aprovar os projetos de resolugao sobre assuntos de sua competencia intema, somente
quanto aos seguintes assuntos:

a)

alterapao do Regimento Intemo;

b)

destituieao de membro da Mesa;

c)

concessao de licenga a vereador para residir fora do Municfpio;
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d)

julganento de recursos de sun competencia mos casos previstos na Lei orginica
do Municipio ou neste Regimento;

e)

constituigao de comissao Especial de Estudo;

0

constituigao de comissao Mista.

VI-processar e julgar o prefeito ou Vereador pela pratica de infrapao politicoadministrativa;

VII - solicitar informag6es ao prefeito sobre assuntos da administrapao, quando dela careea;

VIII - convocar o Prefeito e seus auxiliares diretos para explicap6es perante o plenalo
sobre materias sujeitas a fiscalizapao da Camara, sempre que o exigir o interesse
pdblico;

IX - eleger a Mesa e as Comiss5es Pemanentes e destituir os seus membros, nos casos e na
forma previstos neste Regimento;

X-

autorizar a transmissao por radio ou televisao, ou a filmagem e a gravapao de sess6es
da Cfroara;

XI - decidir sobre a realizapao de sess6es sigilosas, mos casos concretos;

XII - autorizar a utilizapao do recinto da Camara para fins estranhos a sua finalidade,
quando for de interesse ptiblico.

TITUL0 Ill
DAS COMISSOES
Se€ao I
Da finalidade das comiss6es e de suas modalidades

Art. 43. As Comiss6es sao 6rgaos t6cnicos compostos de 03 (tres) Vereadores, com a
finalidade de examinar materia em tramitapao na Camara e emitir parecer sobre a mesma, ou de
proceder a estudos sobre assuntos importantes, ou ainda, de investigar fatos determinados de
interesse da Administrapao, ou atuar pela consecugao de pretens6es municipais.

Art. 44. As Comiss6es da Camara sao Permanentes, Especiais de representapao e Mistas.
Art. 45. As Comiss6es Permanentes incumbe estudar as proposic5es e assuntos distribuidos
ao seu exame, manifestando sobre eles sun opiniao para orientapao do Plenario.

Parfgrafo dnico. As Comiss6es Pemanentes sao as seguintes:
I-

comissao de Legislapao, Justiga e Redapao Final;

11 -

comissao de Finangas, Onganento e Fiscalizapao Financeira;

Ill - comissao de Urbanismo, Obras e Transporte;
IV - comissao de Educagao, Cultura, Esporte e Lazer;

V-

comissao de Bern-Estar social, Higiene e satde pdblica;

VI - comissao de Agricultura e Irrigapao e Meio Ambiente;

VII - comissao de Defesa dos Direitos Humanos Cidadania. Etica e Decoro Parlamentar.
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Art. 46. As Comiss6es Especiais destinadas a proceder a estudo de assuntos de especial
innteressc do Legislativo, terfo sun finalidade especificada na resolngao que as constituir, a qual
indicari tambem o prazo para apresentarem o relat6rio de seus trabalhos e o ninero de seus

-bros.

Art. 47. A Camara, pela Mesa, podera constituir Comiss5es Especiais de Inqu6rito, com
fmalidade de apurar irregularidade do Executivo, da Administrapao indireta e da pr6pria Cinara,
nao podendo, poiem, ser criada novas Comiss6es de Inquerito quando, pelo memos 5 (cinco) se
acharem em funcionamento.

Paragrafo dnico. As denincias sobre irregularidades e a indicapao das provas deverao
constar dos requerimentos que solicitarem a constituigao de Comissao, que terao no mhimo 1/3
(urn texpo) de assinaturas dos Vereadores da Camara.
Art. 48. A Camara constituifa Comissao Processante, para o fim de apurar a pratica de
infrapao polftica administrativa do Prefeito ou de Vereador, observando o disposto na lei Federal
aplicavel, na lei Organica do Munic{pio e neste Regimento.
Art. 49. As Comiss6es de Representapao e as Mistas serao constituidas para representar a
Camara em atos extemos de carater civico ou cultural, dentro ou fora do territ6rio do Municipio.
§ 1°. Presidifa a comissao de re_|]resentacao o Presidente da Camara. quando a integrar.
§ 2°. Sujeita-se a deliberapao do Plenario a criapao de comissao de representapao q_ue
imoortar Onus Dara a Camara MuniciDal.

Se€ao 11

Da forma§ao das comiss6es e suas modificac6es
Art. 50. Os membros das Comiss6es Permanentes serao eleitos na sessao seguinte a da
eleigao da Mesa, por urn periodo de 02 (dois) anos, mediante escrutfnio secreto, cousiderando-se
eleito, em caso de empate, o Vereador do Partido rfeo representado em outra Comiss5o, ou o
Vereador ainda nfo eleito para nenhuma Comissao ou finalmente o Vereador mais votado nas
eleigdes Municipais,
§ 1°. Far-se-a votapao separada para cada Comissao atraves de cedulas impressas,

datilografds, ou manuscritas, com indicapao dos nomes dos Vereadores a serem votados e da
legenda partidala respectiva.
§ 2°. Na organizapfo das Comiss6es Pemanentes observar-se-a o disposto no Art. 47 da Lei
Organica § 1° e 2°, mas nfo poderio ser eleitos para integri-lo, o Presidente da Cinara, o Vereador
que nfo se achar em exercicio e o suplente deste.
§ 3°. 0 Vice-Presidente, os Secrefarios e os Suplentes de Secretalos somente poderao
participar de Comissao Permanente, quando nfro for possivel comp6-la de outra forma.

Art. 50-A. 0 minero de lugares de cada partido ou bloco parlamentar nas comiss6es sera
definido pelo Presidente da Camara` no inlcio da primeira sessao legislativa de cada legislatura.
I-

a representacao dos partidos politicos ou dos blocos parlamentares sera estabelecida

dividindo-se o minero de membros da Camara Municipal pelo niinero de membros de
cada comissao. e o ninero de Vereadores de cada oartido ou bloco Darlamentar oelo
c]uociente assim obtido. sendo clue o inteiro do c]uociente fmal reDresentari o ninero
de lugares a clue o Dartido ou bloco Darlamentar Doderd concorrer em cada comissao:
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Art.51.AsComiss6esEspeciaisseraoconstituidas,porproposfadaMesaoudepelomenos
03(tres)Vereadores,atrav6sderesolugaoqueatenderaaodispostonoArt.46.

§1°.0PresidentedaCinaraindicaraosmembrosdasComiss6esEspeciais,observadaa
representapao de todos os partidos, sempre que possivel.
§ 2°. A Comissao Especial extinguir-se-a fmdo o prazo de sua durapao, indicada na
resolugaoqueaconstituir,bajaounaoconclui'doosseustrabalhos.
§3°.AComissaoEspecialrelatarasuasconclus6esaoplenato,atrav6sdeseuPresidente,
sobaformadeparecerfundamentadoe,sehouverquepropormedidas,fa-lo-aatrav6sdeprojetos
de resoluc5o.

artigo anterior, sgrdbe
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§2°.Medianteorelat6riodaComissao,oplenatodecidifasobreasprovidenciascabiveis,
noambitopolftico-administrativoatrav6sdadeliberapaoaprovadapelomenospor2/3(doisterco)
dos vereadores presentes.
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Art. 53. 0 membro da Comissao Permanente podefa, por motivo Justificado, solicitar
dispensa da mesma.
Paragrafo dnico. Para efeito do disposto neste artigo, observar-se-a a condigao prevista no
artigo 18.

Art. 54. Os membros das Comiss6es Permanentes serao destituidos, caso nao comparegani a
05 (cinco) reunides consecutivas ordinalas ou a 10 (dez) intercaladas da respectiva Comissafo salvo
motivo de foxpa maior devidamente comprovado.
§ 1°. A destituigao dan-se-a por simples petieao de qualquer vereador, dirigida ao Presidente
da Camara que, ap6s comprovar a autenticidade da denthcia, declarard vngo o cargo.

§ 2°. Do ato do Presidente caber recursos para o Plerfuio, no prazo de 03 (tres) dias.

Art. 55. 0 Presidente da Cinara poderi substituir, a seu crit6rio, qualquer membro da
Comissao de Representa¢o.
Pardgrafo bnico. 0 disposto neste artigo nao se aplica aos membros de Comissfro de
Inquerito e de Comissfro Processante.

Art. 56. As vngas nas Comiss6es por falecimento. rendncia, destituicao, Dara assuunir outro
carg_9 eletivo_ de foma t.emporiria` ou por extincao ou perda de mandato de vereedor serao supridas
por livre designagiv de qualquer vereador, pelo Presidente da Camara, observando o disposto mos §
2° e § 3° do art. 50.

g#::f=::::::f:f::::f:::=::=:.:::::::a::::::`f::;g:::i::::g;g=:;;;f:::
§ 2°. 0 Vereador que perder o seu lugar na comissao a ela nao retomara na mesma sessao
lerislativa.

Secao Ill
Do funcionamento das comiss6es permanentes
Art. 57. As Comiss6es Permanentes, logo que constituidas, reunir-se-ao para eleger os
respectivos Presidentes e prefixar os dias e horas em que se reunir5o ordinariamente.
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Parigrfo tinico. 0 Presidente sera substitufdo pelo Vice-Presidente e este pelo terceiro
menbro da Comissao.

=:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::
Art. 58. As Comiss6es Permanentes nao poderao se reunir, salvo para emitirem parecer em
materia sujeita a regime de urgencia especial, no pen'odo destinado a ordem do dia da Cfroara
quando, entao a sessao plenala sera suspensa de oficio, pelo Presidente da Cinara.

Art. 59. As Comiss6es Pemanentes poderao reunir-se, extraordinariamente, sempre que
necessario presente pelo memos 02 (dois) de seus membros, devendo, para tanto, serem convocadas
pelo respectivo Presidente no curso de reuniao ordindria da Comissao.

Art. 60. Das reuni6es das Comiss5es Permanentes sefao lavradas atas em livros pr6prios,
pelo funcionalo incunbido de servi-la, as quais serao assinadas por todos os membros do 6rgao.
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Art. 61. Compete aos Presidentes das Comiss6es Permanentes:

I-

convocar reuni6es extraordinatas da Comissao respectiva por aviso afixado no
recinto da Camara;

11 -

presidir as reuhi6es da comissao e zelar pela ordem dos trabalhos;

Ill - receber as mat6rias destinadas a Comissao e designar-lhe relator ou reservar-se para
relata-lapessoalmente;

IV - fazer observar os prazos dentro dos quais a Comissao devera desincunbir-se de seus
misteres;

V-

representar a comissao nas relag6es com a Mesa e o plendrio;

VI-concedervisfademat6ria,por03(tres)dias,aosmembrosdaComissaoqueasolicitar,

salvo no caso de tramitapao de urgencia;

¥reul5es

VII-avocaroexpediente,paraemissaodoparecerem48(qunentaeoito)horas,quando
nao o tenha feito o relator no prazo;

VIII - asalpapapQEapQpd±omissao:
IX-
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imento e doRe
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XIV -solicitar

Ou
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XV-h:=:=::::====:::::=:::=as£Qa±]2±£asse±±
XVI- fazer ler
z±

XVII -dan conhec

ha

da reuni§ anterior

rovada

ENidHHBE=H=

da comissa

materia

rm - desempatar as votap6es. quando ostensivas:

--

enviar a Mesa Diretora a lista dos membros presentes e ausentes ds reuni5es:

"V -

determinar a retirada de mat6ria da pauta. ouvido o plenalio da comissfro:

XXV -decidir sobre requerimentos sujeitos a seu despacho;
XXVI prorrogar a reuniao. de oficio ou a req_uerimento de qualquer de seus
membros;
XXVII -

XXVIII -

XXIX -

suspender a reunifro. se as circunstancias o exigirem;

organizar e fazer publican a pauta das reuni6es;

assinar parecer com os demais membros da corissfo;

XXX - enviar a Mesa Diretora mat6ria apreciada ou nfro decidida no prazo regimental;
XXXI determinar` de oficio ou a reci_uerimento aprovado pela comissao.local para
realizaeao de audi6ncia piiblica em regi6es do Municlpio` observada a disponibilidade

orcamentata:
XXXII receber petiefo. reclamagao ou representapao de qualquer pessoa contra ate
ou omiss5o de autoridade ou entidade piiblica e adotar o procedimento regimental
adec_I_uado;

XXXIII -

solicitar a Mesa Diretora publicagfro, em 6rgfro .de imprensa local, de

convocapfro de audi6ncia piiblica.

Parfgrafo bnico. Dos atos dos Presidentes das Comiss6es com os quais nao concorda
qualquer de seus membros cabefa recurso para o Plenalo, no prazo de 03 (tres) dias, salvo quando
se tratar de parecer.

Art. 62. Encaminhado qualquer expediente ao Presidente da Comissao Permanente, este
designar-lhe-a relator em 48 (quarenta e oito) horas, se nfro se reservar a emissao do parecer, o qual
devefa ser apresentado em 07 (sete) dias.

Art. 63. i de 10 (dez) dias o prazo para qualquer Comissao Permanente se pronunciar, a
contar da data do recebimento da materia por seu Presidente.
§ 1°. 0 prazo a que se refere este artigo sera duplicado em se tratando da proposta
orgamentala e do processo de prestapao de contas do Executivo, e e quadruplicado, quando se
tratar de projeto de codificapao.

§ 2°. 0 prazo a que se refere este artigo e reduzido pela metade, quando se tratar de materia
colocada em regime de urgencia e de emendas e subemendas apresentadas a Mesa e aprovadas pelo
Plendrio.

Art. 64. Poderi as Comiss5es solicitar ao Presidente da Camara requisigao ao Prefeito das
informap6es que julgarem necessalas, desde que se firmaran as proposig6es sob sua apreciapao
caso em que o prazo para emissao de parecer ficara automaticamente prorrogado por tantos dias
quarto restarem para o seu esgotamento, exceto mos casos de urgencia especial.

Parfgrafo bnico. 0 disposto neste artigo aplica-se aos casos em que as Comiss6es,
atendendo a natureza do assunto, solicitarem assessoramento extemo de qualquer tipo, inclusive a
instituigao ptiblica ou privada.
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Art. 65. As Comiss6es Pemanentes deliberarao por maioria de votos sobre o
pronunciamento do relator, o qunl, se aprovado, prevalecera como parecer.
§ 1°. Se forem rejeitadas as conclus6es do relator, o parecer consistira da manifestapao em
contrario, e o relator o assinara.

§. 2°. 0 membro da Comissao que concorde com o relator registrafa ao p6 do
pronunclamento daquele, a expressao "pelas conclus6es", seguida de sun assinatun.

§3°.Aaquiescenciaasconclus6esdorelatorpoderaserparcial,ouporfundanentodiverso,
hip6tese em que o membro da Comissao que a manifestar usara a expressao "de acordo, com
restric5es".

§ 4°. 0 parecer da Comissao podera sugerir substitutivo a proposigao, ou emendas a mesma.
§ 5°. 0 parecer da Comissao devefa ser assinado por todos os seus membros, sem prejui'zo
da apresentapao.

Art. £S=A. No _dLssfp±zg±±zimento dos trabalhos. as comiss6es observarao_asjegrfe
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Art. 66. Qundo a Comissao de Legislapao, Justice e Redapao Final se Manifestar sobre
veto, art. 79 propofa, com o parecer, a rejeigao ou a aceitapao do mesmo.
Art. 67. Quando a proposigao for distribuida a mais de uma Comissfro Permanente da
Cinara, cada uma delas emitifa o respectivo parecer, separadanente, a comegar pela Comissfro de
Legislagao, Justiea e Redacao Final, devendo manifestar-se, por ultimo, a Comissao de Finangas e
Onganento.

Parfgrafo dnico. Caso o Plendrio acolha o requerimento a proposigao sera enviada a
Comissao, que se manifestara nos mesmos prazos a que se referem os arts. 63 e 64.

Art. 69. Sempre que determinada proposiefro tenha tramitapao de rna para outra Comissao,
ou somente por determinada, sem que haja sido oferecido, no prazo, o parecer respectivo, inclusive
na hip6tese do art. 61, VH, o Presidente da Camara designara ¢d froc para produzi-lo no prazo de
05(cinco) dias.

Parfgrafo bnico. Escoado o prazo do relator c}d doc, sem que tenha sido proferido o
parecer, a mat6ria, ainda assim, sera inclulda na Ordem do Dia da proposigao a que se refira, para
que o Plen5rio se manifeste sobre a dispensa do mesmo.
Art. 70. Somente sefao dispensados os pareceres das Comiss5es, por deliberaeao do
Plenino, mediante requerimento escrito de Vereador ou solicitapao do Presidente da Cinara por
despacho mos autos, quando se tratar de proposicao colocada em regime de urgencia simples, na
forma do art. 145 e seu paragrafo iinico.

§ 1°. A dispensa do parecer sera determinada pelo Presidente da Cinara, na hip6tese do art.
68 e seu pafagrafo iinico, quando se tratar das matdias dos arts. 79 e 80 e na hip6tese do § 3° do art.
135.

§ 2°. Quando for recusada a dispensa de parecer, o Presidente, em seguida, sorteara rm
membro da Camara para proferi-1o oralmente, perante o Plenario, antes de iniciar-se a votagfo da
mat6ria.
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11 -

exnediente:

a)

resumo da correspondencia e outros documentos recebidos:

b)

comunicapfro da matdia distribuida aos relatores:

leitura de parecer cujas conclus6es` votadas em reunifo anterior. nao tenhan sido
redigidas:

Ill - discussao e votapao de prpposie6es e reapectivos pareceres.

§ 1°. A designaeao do relator. a_ue independe de reuniao da comissao. devefa ser feita no
mesmo dia do despacho da materia ao 6rgao tecnico. devendo o processo a ele ser encaminhado ate
o dia sequinte.
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Se€ao IV
Da Competencia das Comiss6es Permanentes
Art. 71. Compete a Comissao de Legislapao, Justica e Redagao final manifestar-se sobre
todos os assuntos entregues a sun apreciapao, nos aspecto constitucional e legal, e, qundo ja
aprovadospeloPlenato,analisa-lossoboaspecto16gicoegramatical,demodoaadequaraobom
vemaculo o texto das proposig6es.
§1°.SalvoexpressadisposigaoemcontrariodesteRegimento,6obrigat6rioaaudienciada
ComissaodeLegislapao,JustigaeRedapaoFinalemtodososprojetosdelei,decretoslegislativose
resolug6es que transitarem pela Cinara.

§ 2°. Conclu'do a Comissfo de Justiga pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de un
projeto, seu parecer seguira ao Plenato para ser discutido e, somente quando for este rejeitado
prosseguira a tramitaeao do projeto.
§3°.AComissaodeLegislapao,JustigaeRedagaoFinal,manifestar-se-asobreom6ritoda
proposigao,desuaconveniencia,utilidadeeoporturidade,noscasosseguintes:

I-

organizapao administrativa da prefeitura e da cfroara;

11 -

criapao da entidade de Admihistrapao indireta ou de fundapao;
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Ill - aquisigao e alienapao de bens in6veis;

IV - fimatura de convenios e de cons6rcios;
V-

concessao de licenga ao prefeito;

VI - alterapao de denominagao do pr6prio Municipal.

Ar±i71-A. Compete ainda a Comissao de Legislacao. Justica e Redacao Find
I-

exaniinar a admissibilidade das proposie6es em geral. quarto a constitucionalid;in

j±±±dicidade. Iegalidade` regimentalidade` tecnica legislativa e redaprfu

11 -

±saponder a consultas formuladas pelo Presidente da Cinara ` Mesa Diretora ou _Qife

gLomissao sobre os aspectos do inciso anteriQ±

Ill - analisar e. a_uando necessario, emitir parecer sobre o m6rito das materias sequintei

b)

air_eito administrativo em geral. inclusive normas especfficas de licitapife

C)
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e)

±Q±solidapao dos textos legislativg¥
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g)

sQlicitacao de intervencao feder_a±

Iv-=_====.:=;:::=a±e££i£Q±reuem±±±Q±Qs±s£!±±sQSLPQs±asQsl2]!±§yis±Qs"sErfe±
V-

proceder ao exame dos aspectos constitucionais` legais e juri'dicos do parec_erda
CLomissao de Defesa dos Direitos Humanos. Cidadania. Etica e Decoro Parlamenta±
em caso de pena de perda do mandato de VereadQ_r;

VI - alaborar a redagao do vencido e a redagao final. nos casos previstos neste Regimepte

lntemgi
VII - elaborar relat6rio sobre veto.
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Art. 72. Compete a Comissao de Finangas, Oxpamento e Fiscalizapao Financeira, opinar
obrigatorianente, sobre todas as materias de carater financeiro e, especialmente quando for o caso
de:

I-

proposta orgamentdria;

11 -

ongamento plurianual;
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Ill - proposie6es referentes a mat6ria tributala, abertura de cr6ditos, empiestimos pdblicos
e as que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do Municipio,
acarretem responsabilidade ao eralo Municipal ou interessem ao cr6dito e ao
patrim6nio ptiblico Municipal ;

IV - proposieao que fixem ou aumentem os vencimentos do funcionalismo e que fixem ou
atualizem os subsidios do Prefeito e do Presidente da Camara;
V-

proposta ongamentaria do Municipio, gerindo ou promovendo as modificap6es
necessalas, pronunciando-se sobre as emendas que lhe forem apresentadas;

VI - redacao final de projeto de lei ongalnentala;
VII - processo de tomada de contas ou prestapao de contas do Prefeito Municipal;

VIII - acompanhamento da execngao oreamentala.
IX - responder a consultas formuladas por outras comiss6es ou pela Mesa Diretora sobre
reDercussfro orcamentalia ou financeira das oroDosic5es;
X-

fiscalizar a execucfo orcamentala` financeira e confabil:

XI - acomi]anhar e fiscalizar obras e investimentos.

Parafrafo dnico. i terminativo o Darecer da Comissao de Economia. Oreamento e Financas
quarto a adequacao orgamendria e financeira das proposie6es. cabendo recurso ao Plenalo,
interoosto nor urn oitavo dos DeDutados. no Drazo de cinco dias.

Art. 73. Compete a Comissao de Urbanismo, Obras e Servigos Municipais, opinar sobre
todas as proposig6es e materia relativas a:
I-

planos gerais ou parciais de urbanismo e ao cadastro territorial do Municipio;

11 -

realizapao de obras e servieos pdblicos e seu uso e gasto, venda, hipoteca, permuta ou
outorga de direito real de concessao de uso de bens im6veis de propriedade do
Municipio;

Ill - servieos pdblicos ou de utilidade ptiblica, sejam ou nao de concessao Municipal;
IV - servigos ptiblicos realizados pelo Municipio, por interm6dio de autarquias ou 6rgaos
paraestatais.

Pardgrafo bnico. Compete ainda a Comissfro de Urbanismo, Obras e Servigos Municipais a
colaborapao na feitura do planejamento urbano do Municipio, fiscalizando sua execugao e
examinando, a tftulo informativo, os servigos ptiblicos de concessao estadual ou federal que
interessem ao Municipio.
Art. 74. Compete a Comissao de Educagao, Cultura, Esporte e Lazer, opinar sobre todas as
proposic6es e mat6rias relativas a:
I-

educapao, ensino, convenios escolares, artes, ao patrim6nio hist6rico,a cultura, aos
esportes e lazer;

11 -

concessao de titulo honorifico e outorga de outras honrarias e prfemios;

Ill - alterap6es de denominapao de logradouros ptiblicos;
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IV - preservapao de areas verdes e outras necessdrias ao lazer dos mun'cipes.
Art. 75. Compete a Comissao de Bern-Estar Social, Higiene e Satide Phblica, opinar sobre
todas as proposig6es e materias relativas:

I-

ao Bern-Estar social do Munici'pio;

11 -

a Higiene e satde ptiblica;

Ill - a Profilaxia Sanitata, em todos os seus aspectos.
Art. 76. Compete a Comissao de Agricultura e Irrigap6es, opinar sobre toda materia,
proposig6es relativas a Agricultura e Irrigagao:

I-

financiamento para o agricultor;

11 -

fomecimento de sementes;

``-=
Ill - assistencia t5cnica e orientapao ao pequeno produtor;

IV - o uso adequado da terra;

V-

fiscalizagao quanto ao uso indiscriminado de agrotoxicos;

VI - irrigapao e suas techicas direcionadas para o pequeno agricultor.
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8)

±±±ei±QS±aLm±±±±£±2j±a£±aanea` do adolescente e do idQan

h)
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i)

4is£±mi±a£§£sjifeifasa£QfiaisQ!±q±]anto a ori_€4±acaQ±

j)

£Q±:fflitQ£±ss_orrentes das relac6es entre capital e trabalho:
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Art. 77. As Comiss6es Pemanentes a que tenha sido distribuida determinada mat6ria,
reunirlse-aoconjuntanente,paraproferirparecerhico,nocasodeproposigaocolocadaemregime
de urgenc.ia especial de tramitagao, (art. 144) e sempre que o decidirem os respectivos membros,
por maiona, nas hip6teses do art. 68 e do art. 71, § 3°.

ParfgrafoUnico.Nahip6tesedesteartigo,oPresidentedaComissaodeLegislapao,Justiga
e Reda9ao Final presidifa as Comiss6es reunidas, substituindo-o qundo necessalio, o Presidente de
\,.+I,,+
/i,`_=__er_
__
1
.
..
1
_
outra
Comissao
por ele
indicado.
Entretanto.
qundo a
±4esLa_ Diretora da Camara_ Municipal
reuniao
trabalhos serao diri
Or Seu Presidente.
Art. 78. Sempre que deteminada proposicao tenha sido distribuida a todas as Comiss6es
Permanentes da Cinara, por ser obrigat6ria a sua manifestagao quanto ao m5rito, e tiver parecer
contrino de cada uma delas, considerar-se-a rejeitada.

Paragrafohnico.0dispostonesteartigonaoseaplicaapropostaorgamentala,aovetoeao
exame das contas do Executivo.

Art.79.Quandosetratardeveto,somentesepronunciaraaComissaodeJustica,Legislapao
e Redagao Final, salvo se esta solicitar a audiencia de outra Comissao, com a qual podera reunir-se
em conjunto, observando o disposto no pafagrafo tinico do art. 77.

Art. 80. Somente a Comissao de Financas e Or9anento serao distribuidos a proposta
orgamenfaria e o processo referente ds Contas do Executivo, acompanhado do parecer pr6vio
correspondente, sendo-lhe vedado solicitar a audiencia de outra Comissao.

Parfgrafobnico.Nocasodesteartigo,seaComissaonaosemanifestarnoprazo,aplicarse-a o disposto no § 1° do art. 70.

TITULO IV
DOS VEREADORES
CApfTULO I

D0 EXERcfcI0 DA VEREANCA
Art. 81. Os Vereadores sao aqueles politicos investidos de mandato legislativo municipal,
eleitospelosistemapartidatoederepresentapaoproporcional,porvotosecretoedireto.

34

ArL81-A. Os Vereadores sao inviolaveis por suas opini6es. _I]alavras e vQtq
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§2i°_. Os Vereadores serao submetidos a julgamento perante o Tribunal de Justiga do Estate
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Art. 81-8. Os Vereadores nao poderao:
I-

desde aexpedigao do diploLp±g±
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11-

desdeaposse+
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e)

=;:;=;:=::=::;::==::::=s_eja interessada qualquer das entidade§Lj±

I)

sir titulares de mais de urn cargo ou mandato pdblico eletivQ_._
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Art. 82. E assegurado ao Vereador:
I-

participar de todas as discuss6es e votar nas deliberap6es do plenario;

11 -

votar na eleigao da Mesa e das comiss6es permanentes;

Ill - apresentar proposig6es e sugerir medidas, que visem ao interesse coletivo, ressalvadas
as matdias de iniciativa do Executivo;
IV-concorrer aos cargos da Mesa e das Comiss6es, salvo impedimento legal ou
regimental;

V-

usar da palavra em defesa das proposig6es apresentadas que visem ao interesse do
municipio ou em oposigao ds que julgar prejudiciais ao interesse ptiblico, sujeitando-se
ds limitap6es deste Regimento;

VI - :=;;=:=:::;por intermedio da Mesa Diretora pedidos escritos de informagin
VII - examinar documentos existentes no arquivo:

V]H-i¥aas`s`EL#:e%a%6¥#re£±£¥tapee
IX - utilizar-se dos servieos administrativos da Camara Legislativa. para fins relacionados
com o exerclcio do mandato:

X - #ti=jei¥££T; f[::¥:not:Sded°co¥_¥°. °u livros da bibliotecEL para _dLrfe
XI - ter acesso as informap6es necessarias a fiscalizacao contabil, financeira. orgameutaria,

3¥Q£:g±:i?trimonialdoMunicipiodeArai6sesedasentidadesdaadministrap_aQ

rm.¥f:ig:|vdf¥:ei:fetere:so:a:=f!sdei:gfgEiii\
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Art. 83. Sao deveres do Vereador, entre outros:

I-

investido no mandato, nao incorrer em incompatibilidade prevista na constituieao ou
na Lei Organica do Municipio;

11 -

observar as determinag6es legais relativas ao exercicio do mandato;

Ill -desempenhar fielmente o mandato politico, atendendo ao interesse pdblico e ds
diretrizes partidatas;
IV-exercer a contento o cargo que lhe foi conferido na Mesa ou em Comissao, nao
podendo escusar-se ao seu desempenho, salvo no caso do disposto mos arts.18 e 53;
V-

comparecer ds sess5es pontualmente, salvo, motivo de fonga maior devidamente
comprovado, e participar das votap5es, salvo quando se encontrar impedido;

VI - manter o decoro parlamentar;
VII - nao residir fora do municipio, salvo autorizapao do Plenario, em carater excepcional;

VIII - conhecer e observar o Regimento Intemo.
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Art. 84. Sempre que o Vereador cometer, dentro do recinto da Camara, excesso que deva ser
reprimido, o Presidente conhecefa do fato e tomafa as providencias seguintes, conforme a
gravidade:
I-

advertencia em plendrio;

11 -

.cassapao da palavra

Ill - suspensao da sessao, para entendimentos na Sala da Presidencia;
IV - proposta de cassapao de mandato, de acordo com a legislapao vigente.

CAPITULO 11

DA INTERRUPCAO E DA suspENSA0 Do EXERciclo DA VnREANCA E DAs
VAGAS
Art. 85. 0 Vereador podefa licenciar-se, mediante requerimento dirigido a presidencia e
sujeito a deliberagao do Plenalo, mos seguintes casos:

I-

por mol6stia, devidamente comprovada por atestado medico oficial ou de medico de
raputapao ilibada;

11 -

para desempenhar miss6es temporalas de carater cultural e de interesse, fora do
territ6rio do Municfpio ;

Ill - para tratar de interesses particulares, por prazo nunca superior a 120 (cento e vinte)
dias por Sessao Lerislativa, salvo disposigao em contririo da Lei Organica do
Municipio,

IV - para exercer, em Comissao, o cargo de Secretalo Municipal ou equivalente;

V-

o vereador que assumir outro cargo eletivo de forma temDorala:

VI - a Vereadora gestante licenciada pela Camara. pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias,
sem oreiuizo da remuneracao.
§ 1°. A aprovagao dos pedidos de licenga se dafa no expediente das sess5es, sem discussfro,
e tera preferencia sobre qualquer outra mat6ria, s6 podendo ser rejeitado pelo quorum e 2/3 (dois
tergo) dos Vereadores presentes, nas hip6teses dos incisos H e HI.

§ 2°. Nas hip6teses dos incisos I e IV, a decisao do Plenario sera meramente homologat6ria.
§ 3°. Para fins de remuneraeao` considerar-se-a como em exerclcio o Vereador licenciado
mos termos do inciso in e VI.

§ 4°. 0 Vereador investido no cargo de Secretalo Municipal ou equivalente podera optar
Dela remunerac5o da vereanca.
§ 5°. Considera-se missao oficial temporala de interesse do Municlpio aquela delegada pelo
lerislativo municipal. com Drazo nfro suDerior a 30 /trintal dias.

Art. 86. As vagas da Camara dan-se-a por extingao e cassagao do mandato do Vereador.

§ 1°. A extinefo se verifica pela morte, renuncia ou falta de posse no prazo legal ou
regimental, perda ou suspensao dos direitos politicos, ou por qualquer outra causa legal habil.
§ 2°. A cassapfro dan-se-a por deliberapao do Plenalo, mos casos e na forma prevista na
legislapao vigente.
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Art. 87. A extincao do mandato se toma efetiva pela declaracao do ato ou fato extinti`.o pelo
Presidente, que a fara constar da ata; a perda do mandato se torna efetiva a partir do decreto
legislativo de cassapao de mandato promulgada pelo Presidente devidamente publicada.

Art. 88. A rendncia do Vereador far-se-a por oficio dirigido a Camara, reputando-se aberta a
vaga ou de licenga de Vereador, o Presidente da Cinara, convocafa imediatamente o respectivo
Suplente, respeitando o disposto no art. 53 da Lei Orgarica do Municipio.
§ 1°. 0 Suplente convocado devera tomar posse dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a partir
do conhecimento da convocapao.

±"±i-:±`i`-`-Er=`±=:E::`E.::::::::a:¥i:ii-`±:,-!i:::::::::::::::::I::::::::i::::
§ 3°. i facultado ao Vereador prorrogar o seu tempo de licenga, por meio de nova
comunicapao, exceto no caso do inciso IH do art. 85.

r±±±±±ini¥':_.ci¥EfiE¥

.entanto, concorrer para Pr?_sidente ou Vice-Presidente de comissao permanente ou temperiria=_

§ 5°. Para reassumir o mandato. o Vereador afastado devera formalizar sua intengao a Mesa
Diretora. clue clara ciencia ao Su|)1ente ocunante do cargo.

a::±j.i,.;=d±,::gn¥:fi;¥'.¥rg¥iL:i
enqiuanto durarem seus efeitos` desde que nfro ultrapasse o fim da legislatura.

Paragrafo dnico. A declaracao de incapacidade somente surtiri efeitos ap6s a aprovapao ¢a
respectiva resolucao em Plenalo. pela maioria absoluta dos Vereadores.

mang±det:=c:%:Br.ar?sev£F=ifete-npo¥Vd£::uj:¥vaou°:ao:p:VlTstaEieeTfiedT±pedr
§ 1°. Recebido o docunento de convocapao. o Presidente. ap6s a leitura em Plenario. fara a
distribuieao a Comissfo de Constituigao e Justiga` que devera emitir parecer em 5 (cineo) diap.

§ 2°. Juntanente com o seu parecer. a Comissao de Constituieao e Justiga elaborara o

::::.ivo projeto de resoluea?1 .que sera discutido e votado na primeira sessao ordin4ri±
sdrsfdfo:+3-0. A licence _Dora ±PC_QIperacao ds Forcas Armadas de Vereedor acarretari pr:ga.ie
Art. 88-.C. Recebida a solicitacao de suspensap das imunidades. sera e|a lida em Pleliato .e
distribuida a Comissao de Constituig5o e Justiga. para parecer em 72 (setenta e dun) horas.

:;:;:i:-;-`i:;;f;I:.:I,:rg:.`aJ3=:.-`:ii!,±::,:,.-dEii,-:,-:,-:=!`:-`i'-.--,r¥J-::,`:-I-::E=Jt.:-3±i::`aaE=-,i:-`r=
Art. 88--E. No caso de prisfro em flagrante de crime inafiancdvel, os autos deverao ser
remetidos. dentro de 24 (vinte e c_iuntro) horas. a Camara Municipal. para que, pelo voto secreto da
maloriaabsolutadeseusmembros.res+resolvasobreaprisaoeautorizeaformacfodeculDa.
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r. Recebida a solicitapao ou os autos de flagrante. o Presidente da_ Cinara MuniciDal
geLspac_hard o expediente a Comissao de Constituigao e Justica. que resolvera sobie-;--jii;a=
devendo:

a)

:===::±==::::=:=::===±:==:==::==:=:=::===:b±±±a£!±s!£aia±£Ep

c)
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d) :f!::::a:a::::a:f:f:::::!Ei:i=::!::::::=::::f:a::::fi:::::a::a
2?. Nos pen'odos de recesso da Camara Legislativa. as atribuic6es previstas no inciso I
de.ste artigo serao exercidas pela Comissao Represen-tativa. que decidife sobre_ o relaxain;;-t-o--d=
prisaQ=

CAPITULO Ill
DA LIDERANCA PARLAMENTAR
Art. 90. i considerado lider o Vereador escolhido pela maioria absoluta da representapao
partiddria para, em nome da bancada, expressar em Plenario pontos de vistas sobre assunto em
debate.
§ 1°. 0 lider escolhido indicafa seus vice-lideres que o substituir5o nas sun faltas e
impedimento ou ausencia do recinto.
§ 2°. 0 lfder sera eleito para o mandato de 01 (un) ano.
§ 3°. No inicio de cada ano, os partidos comunicarao a Mesa a escolha de seus lfderes e

±``::±:i:+i:ii:::±=`=i:=i=:::::::i:.i;;:;;=uh.`|`rii`inl`!almi``riaiihs``|qudejj±`S±chqul`|iia=ill±
§ 4°. Cada lider podefa indicar vice-lideres, na propoxpao de 1 (un) para cada 5 (cinco)
Vereadores ou fragao.

§ 5°. Na falta de indicagao, considerar-se-ao lfder e vice-lider, respectivamente, o primeiro e
segundo Vereador mais votado na bancada.
§ 6°. A16m das liderangas partiddrias, podera haver ]£der e vice-lider do Prefeito, com todos
os direitos e prerrogativas atribuidos aos lideres partidarios.

Art. 91. As liderangas partidalas nao impedem que qunlquer Vereador se dirija ao Plenario
pessoalmente, desde que observadas ds disposig6es constantes deste Regimento.
Art. 92. As liderangas partidarias nao poderao ser exercidas por integrantes da Mesa, exceto
os Suplentes.

Art. 93. Por deliberapao da maioria absoluta dos membros da bancada, o lider podera ser
destitufdo de suas fung6es e substituido por outro Vereador, fato que sera imediatanente
comunicado a Mesa Diretora e ao Plenario.
Art. 94. Sao atribuig6es do lfder:
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I-

fazer comunicapao de carater inadiavel a Camara por 5 (cinco) minutos, vedados os
apartes;

11 -

indicar o orador do partido nas solenidades;

Ill -fazer o encaninhanento de votapao ou indicar Vereador para substitu£-lo

nesta

fungao;

IV - votar antes de seus liderados;

v - EE=a3i:¥l;:##,## para conxporem corfussVI - tomar parte nas reuni6es do Col6gio de Lideres;_
V[]-s±LeHa_a._a[eiiDerae;ao.a.o[.±±±ee±±rsL:E:¥£E#£::i::FE3[.Ei££::E:T°ratr6Smfnut°S.av°tapfrod.equalquerprQPQ±rfe
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§ 3°. 0 bloco parlamentar sera composto de. no minimo. 3 (tres) Vereadopes:

prfea=tseeri:r::S:i:=:=±°od:]V=Tar:=i=bapcadaimpliqulstgapaodoninerofl¥a±QEg
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§ 10. Sempre que possivel. as deliberap6es do Col6gio de Lideres serao tomadas mediante

=f£:=g#:==g:]=±::::i;i:riodamaioria.calculando=sse
±§±aQ±¥*#%:igi:£¥fa=.¥¥_£jj*#%:igi:£¥fa=.¥¥_£g[°C°ParianeatareoLfderdaprefeitura
Art. 94-C. Compete ao Col6gio de Lideres:

I-

deliberar sobre assuntos levados a sua considerapao:

a)

neloplenalo:

b)

oelaMesaDiretora;
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11 -

c)

pQicomLissaQi

d)

pQ±q±±a±g±±£±JZ£±:§adQ±

£!abQ±a£±Lag£±da±±±£±±sa±
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Art. 95. Os lideres s6 poderao fazer parte das Comiss6es Permanentes como membros,
por6mnasComiss6esEspeciaiselesrepresentaraoosrespectivosPartidoseBancadas,omesmonas
Comiss6es de Representag6es Especiais.

Art.96.0liderdoPrefeitoseraconsideradocomoautornasproposig6esdoExecutivo,para
efeito do art.185 e seu § 2°, nao podendo integrar Comissao de Representapao Especiais.

Art. 97. 01ider poderd falar.rna vez por sessao, em defesa da respectiva linha polftica,
durante a Ordem do Dia, pelo prazo improrrogavel de 20 (vinte) minutos, ap6s ter sido discutida e
votada a materia incluida em pauta.
Parfgrafo dnico. 0 vice-lider no exercicio da lideranga ou Vereador que esta indicar,
podera falar na Ordem do Dia, nos termos deste artigo.
Art. 98. 0 1ider ou seus vice-lideres poderao participar, pessoalmente, dos trabalbos das
Comiss6es Permanentes, sem direito a voto.

CAPITULO IV
DAS INCOMPATIBILIDADHS
Art. 99. As incompatibilidades dos Vereadores sao aquelas previstas na Constituigao, na Lei
Orginica do Muhicipio e neste Regimento.

CAPITULO V
DOS SUBsfDIOS DOS VEREADORES

A.T!. I.0?. 9_S±±bsfdig£QSJZs±eadQ±ssfe!:aQ_fixedQs±±xedgsrddLde iniciativa da
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de rea uste do
tiblico munici
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§2°. Em caso de falta ±sngLualquer membro da Mesa al6m dos descontos previstos no
rafo anterior sofrerao
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ELe_ o substituir tera direito a parte do vencimento

perdidr

or acluele
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ALrt. 101. Suprimido.

Art.102. Resolugao especial fixard a verba de representapao do Presidente da Camara,
dispondo sobre a forma de sun atualizapao monetaria anual.

Art. 103. Ao Vereador em viagem a servigo da Camara para fora do Municipio 6 assegurado
o ressarcimento dos gastos com locomoeao, alojanento e alimentapao, exigida a comprovapao de
despesas, sempre que possivel, ou por diaria prefixada.

TITULO V
DAS PROPOSIC6ES E DA SUA TRAMITACA0

CApfTULO I
DAS MODALIDADES DE PROPOSICA0 E DE SUA FORMA
Art. 104. Proposigao 6 toda matdia sujeita deliberapao do Plehario, qualquer que seja o seu
objetivo.
Art. 105. Sao modalidades de proposieao:

I-

osprojetosdeLei

11 -

os projetos de Decreto Legislativos;

Ill - os Projetos de Resolugao;
IV - as Emendas Substitutivas;

V-

as Emendas e subemendas;

VI-osvetos;
VII - os Pareceres das Comiss6es Permanentes;
VIII - os Relat6rios das Comiss6es Especiais de qualquer natureza;
IX -as Indicap6es;

X-

os Requerimentos;

XI -os Recursos;
XII - as Representap6es;
XIII - mog6es.

Art. 106. As proposig5es deverao ser redigidas em terinos claros, objetivos e concisos, em
lingua nacional e na ortografia oficial, e assinadas pelo autor e autores.

Art. 107. Excegao feita ds emendas, subemendas e vetos, as proposig6es deverao conter
emenda indicativa do assunto a que se referem.
Art. 108. As proposig6es consistentes em Projeto de Lei, de Decretos Legislativos, de
Resolugao ou de Projeto Substitutivo deverao ser oferecidas articuladamente, acompanhadas as
justificap6es por escrito.
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Art.109.Nenhumaproposigaopoderaincluirmat6riaestranhaaoseuobjetivo.
Art.Ilo. Serao restituidas ao autor as proposig6es que:

I-

forem manifestadamente anti-regimentais, ilegais ou inconstitucionais;

11 -

aludindo a lei ou artigo da lei, decreto, regulamento, ato, contrato ou concessao, nao
tragam anexo a transcricao do dispositivo aludido,

Ill - em sendo substantivo ou emenda, nao guardem direta relapao com a proposigao a que
se referem;

IV -consubstancian anteriormente rejeitada ou vetada e com veto mantido, salvo o
disposto no art. 129, item IV;

§ 1°. As raz6es da devolngao ao autor de qualquer proposigao, nos termos do presente
artigo, deverao ser devidamente fundamentadas por escrito pelo Presidente.

§ 2°. Nao se conformando com o fato, o autor da proposigao, com a decisao do Presidente
em devolve-la, podera recorrer do ato ao Plenario.
Art.Ill. Proposig6es subscritas pela Comissao de Legislapao, Justiga e Redapao Final nao
poderaodeixardeserrecebidassobalegagaodeinconstitucionalidadeeilegalidade.
Art. 112. Considera-se autor da proposicao seu primeiro signatario.

§ 1°. As assinaturas que se seguirem a do autor serao consideradds de apoiamento,
implicandonaconcordanciadossignatarioscomom5ritodaproposigaosubscrita.

§2°.Asassinaturasdeapoiamentoaproposigaonaopoderaoserretiradasap6saentregada
proposigao a Mesa.

§ 3°. 0 autor podde fundamentar a proposigfo por escrito ou verbalmente.
§ 4°. Quando a fundanentapao for oral, seu autor devera requerer a juntada das respectivas
notas apanhadas pelo relator da ata, ao processo.
Art. 113. Toda proposicao devera respeitar os principios da tecnica legislativa, quarto a
apresentagao e forma material.

CAPITUL0 11
DAS PROPOSICOES EM ESPECIE
Art. 114. Toda materia legislativa de competencia da Cinara, depende de manifestapao do
Prefeito, sera objeto de projeto de lei, todas as deliberap6es privativas da Camara, tomadas em
Plendio que independem do Executivo, terao foma de decreto legislativo ou de resolngao,
conforme o caso.
§ 1°. Destinam-se os decretos legislativos a regular as materias de exclusiva competencia da
Camara sem sangao do Prefeito e que tenham efeito extemo, como os arrolados no art. 42, V.

§ 2°. Destinam-se as resolug6es a regular as mat6rias de carater politico-administrativo
relativo a assuntos de competencia intema da Cinara, como os arrolados no art. 42, VI.

Art. 115. A iniciativa dos projetos de lei cabe a qunlquer Vereador, a Mesa da Camara, ds
Comiss6es Pemanentes e ao Prefeito, ressalvado os casos de iniciativa exclusiva do Executivo.
Art. 116. Substitutivo 5 o projeto de lei, de resolapao ou de decreto legislativo apresentado
por urn Vereador ou Comissao para substituir outro ja apresentado sobre o mesmo assunto.

Paragrafo tinico. Nao e pemitido substitutivo parcial ou mais de un substitutivo ao mesmo
projeto.
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Art. 117. Emenda 6 a proposigao apresentada como acess6rio de outra.
§ 1°. As emendas podem ser supressivas, substitutivas, aditivas e modificativas.

§ 2°. Emenda supressiva 6 a proposicao que manda erradicar qualquer parte de outra.
§ 3°. Emenda substitutiva e a proposieao apresentada como sucedaneo de outra.
§ 4°. Emenda aditiva 6 a proposigao que acrescenta algo a outra.

§ 5°. Emenda modificativa 6 a proposicao que altera a redapao a outra.

§ 6°. A emenda apresentada a outra emenda denomina-se subemenda.

Art. 118. Veto 6 a oposicao fomal e justificada do Prefeito a projeto de lei aprovado pela
Camara, por considefa-lo inconstitucional, ilegal ou contrario ao interesse ptiblico.
Art. 119. Parecer 6 o pronunciamento por escrito de Comissao Permanente sobre materia
que lhe haja sido regimentalmente distribuida.
§ 1°. 0 parecer sera individual e verbal somente na hip6tese do § 2° do art. 70.

I

§ 2°. 0 parecer podefa ser acompanhado de projeto substitutivo ao projeto de lei, decreto
legislativo ou resolngao que suscitou a manifestapao da Comissao, sendo obrigat6rio esse
acompanhamento mos caso dos arts. 66,142 e 218.

Art. 120. Relat6rio de Comissao Especial 6 o pronuncianento escrito e por ela elaborado,
que encerra as suas conclus6es sobre o assunto que motivou a sua constituigao. .
Parfgrafo tinico. Quando as conclus6es de Comiss6es especiais indicarem Comiss6es
Especiais indicarem a tomada de medidas Legislativa, o relat6rio podera ser acompanhado de
projeto de lei de decreto legislativo ou resolngao, salvo e tratar de mat6ria de iniciativa reservada ao
Prefeito.

Art. 121. Indicapao 6 a proposigao escrita em que o vereador sugere medida de interesse
pdblico aos poderes competentes.

Art. 122. Requerimento 6 todo pedido verbal ou escrito de Vereador ou de Comissao, feito
ao Presidente da Camara ou por seu interm6dio, sobre assunto do expediente ou da Ordem do Dia,
ou de interesse pessoal do Vereador.
§ 1°. Serao verbais e decididos pelo Presidente da Camara os requerimentos que solicitem:

I-

apalavra ou adesistencia dela;

11 -

permissao para falar sentado;

Ill - leitura de qualquer materia para conhecimento do Plendrio;
IV - observincia de disposieao regimental;

V-

retirada, pelo autor, de requerimento ou proposigao nao submetida a deliberapao do

Plenalo;
VI -

requisigao de documento, processo, livro ou publicapao existente na Camara sobre
proposigao de discussao;

VII -justificativa de voto e sua transcrieao em ata;
VIII - retificagao, em ata;
IX -verificagao de quorum;

X-

insengao em ata de voto de pesar, por falecimento de pessoa ilustre;

XI -a palavra pela ordem.
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§ 2°. Serao igunlmente verbais e sujeitas a deliberapao do Plenalo os requerinentos que
solicitem.

I-

prorrogapao da sessao ou dilapao da pr6pria prorrogagao (art.149 e paragrafos);

11 -

dispensa da leitura da mat6ria constante da palavra ordem do Dia;

Ill - destaque de mat6ria para votapao;
IV - votapao a descobertos;

V-

encerramento de discussao;

VI - manifestapao do Plenalo sobre aspecto relacionados com mat6rias em debate;
VII - voto de louvor. congratulap6es` pesar ou repddiQ±

§ 3°. Serao escritos e sujeitos a deliberagao dos Requerimentos que versem sobre:

I-

rendncia de cargo naMesaou comissao;

11 -

informapao do Executivo;

Ill - audiencia de Comissao Pelmanente;

IV - juntar os documentos a processo ou desentranhamento;
V-

insergao em ata de documento;

VI - preferencia para discussao em materia ou redapao;
VII - inclusao de proposig6es de regime de urgencia especial ou simples;

VIII - retirada de proposicao ja colocada sob deliberagao no Plenario;
IX - anexapao de proposigao com o objetivo identico;

X-

marifestapao por motivo de luto nacional, de pesar por falecimento de autoridades ou
alta personalidade ou ainda, calanidade pdblica;

XI - constituigao de Comissao Especiais;

XII - convocapao do Prefeito ou Secretario para prestar esclarecimentos em Plenario;

XIII - insergao em ata de voto de louvor, jdbilo, congratulap6es, por ato ou acontecimento
de alta significapao;

XIV -manifestapao de protestos descontentamento ou repndio, depois de ouvida a
Comissao de Legislap5o, Justiga e Redapao Final.

a;;;8igiiii;;;i; _ _--___-____.~. _ _____ __ _

I_I_ ___

---------------------------------------------- ==__-_-_=___====--i_-_=====---r-=?====?:-:==seF==:

Art. 123. Recurso 6 toda petigao de Vereador ao Plenario contra ato do Presidente, mos
casos expressamente previstos neste Regimento Intemo.

Art. 124. Representapao 5 a exposigao escrita circunstanciada de Vereador ao Presidente da
Camara, visando a destituigao de membro da Mesa, mos casos previstos neste Regimento.

Paragrafo dnico. Para efeitos regimentais equipara-se a representapao a denuncia contra
Prefeito ou Vereador, sob a acusagao de pratica de ilicito politico-administrativo.

±stfrm£-¥:i#iif ffi:=E=rfff::i:£i:ahifestagfro da Caqua_apbserit%:2:?aofs#rapvs;¥°=einTgaiapcres±tarM°#DaalLM°raQprsessfro`d_epQird£
Parigrafo dni.co. A Mocao dapois de lids` sera deapachada a pauta da Ordem do Dia da
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Sess5o ordinala seguinte indapendente de. parecer da Comissao. para ser apreciada em votapao.
sendo vetada a apresentacao de uma outra Mogao enqunnto a anterior nfro tenha sido votada
Art. 124-C. No inicio de cada Legislatura. a Mesa ordenara o arc[uivamento de todas as
proposig6es apresentadas na Legislatura anterior. que estejam sem parecer ou com parecer contrino
da Comissfro de Justiga e Redapao. e ainda nao submetidas a apreciap5o do Plendrio.
Pardgrafo dnico. 0 disoosto neste artigo nao se aclica aos Droietos de Lei. de Resoluc5o ou
de Decreto Lerislativo. com Drazo fatal I)ara deliberacfro. cuios autores deverfo. Drelilminamiente.
ser cousultados a respeito.

CAPITULO Ill
DA APRESENTACA0 E DA RETIRADA DA PROPOSICAO
Art. 125. Exceto nos caso das alineas V, VI, VII, e VIII do art. 105 e mos de projetos
substitutivos oriundos das Comiss6es, todas as demais proposig5es serao apresentadas na Secretaria

da Cinara, que as carimbari com designapfro da data, e as numerafa, fichando-as em seguida e
encaminhando-as ao Presidente.
Art. 126. As emendas substitutivas das Comiss6es, os vetos, os pareceres, hem como os
relat6rios das Comiss5es Especiais serfro apresentados nos pr6prios processos com encaminhamento
ao Presidente da Camara.

Art. 127. As emendas e subemendas serfs apresentadas a Mesa ate 48 (quarenta e oito)
horas antes do inicio da sessao em cuja Ordem do Dia se ache inclur'da a proposigao a que se
referem, para fins de publicapao, a nfro ser que sejam oferecidas por ocasifro dos debates, ou se
tratar de urn projeto em regime de urgencia especial, ou quando estejam elas assinadas pela maioria
absoluta dos Vereadores.
§ 1°. As emendas a Proposta Orgamentala, a Lei de Diretrizes Orcamentarias e ao Plano
Plurianual sefao oferecidas no prazo de 10 (dez) dias a partir da inclusao da materia do Expediente;
§ 2°. As emendas do projeto de codificagfro sefao apresentadas no prazo de 20 (vinte) dias a
Comissao de Legislagao, Justice e Redapao Final, a partir da data em que este receber o processo,
sem prejuizo daquelas oferecidas por ocasiao dos debates.

Art. 128. As representap6es serao acompanhadas, obrigatoriamente, de documentos habeis
que as instruam e, a crit5rio de seu autor, ou autores, de rol de testemunhas, devendo ser oferecidas
em tantas vias quanto forem os acusados.
Art. 129. 0 Presidente ou a Mesa, conforme o caso, nao aceitara proposigao:

I-

em materia que nao seja de competencia do Municipio;

11 -

que versar sobre assuntos alheios a competencia do Municipio;

Ill - que vise delegar a outro Poder atribuig6es privativas do legislativo, salvo a hip6tese de
lei delegada;

IV - que, sendo de iniciativa exclusiva do Prefeito, tenha sido apresentada por Vereador;

V-

que seja apresentada por vereador licenciado ou afastado;
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VI - que tenha sido rejeitada anteriormente na mesma sessfro legislativa, salvo se tratar de
mat6ria de iniciativa do Prefeito, ou quando tenha sido subscrita pela maioria absoluta
do Legislativo;

VII - que seja formalmente inadequada, por nfo terem sido observados os requerimentos
dos arts.106,107 e 109;

VIII -quando a emenda ou subemenda for apresentada fora do prazo, nfro observar
restrigfro constitucional ao poder de emendar, ou nao tiver relapao com a materia da
propesigao principal;
IX - quando a indicagao versar mat6ria que, em conformidade com este Regimento, deva
ser objeto de requerimento;
X-

quando a representapao nfro se encontrar devidamente documentada ou argtiir fatos
irrelevantes ou impertinentes.

XI - fizerem alus6es pessoais. contiverem express6es ofensivas a quem quer q_ue seja` ou
suscitarem ideias odiosas:

XII - que seja apresentada por Vereador ausente a sessao, salvo requerimento de licenca por
mol6stia devidamente comDrovada;
XIII - que. fazendo mengao a clalisula de contratos ou de convenios. nfro os transcreva por
extenso;

I_b_i==-XIV - que versar assuntos que contrariem diapositivos das Constituie6es do Brasil e do
Maranh5o, da Lei Organica do Municipio ou deste Regimento.

Parfgrafo dnico. Exceto nas hip6teses dos incisos V e VIII, cabers recurso do autor ou
autores ao Plenalo, no prazo de 10 (dez) dias, o qual sera distribuido a Comissao de Justiga,
Legislapao e Redapao Final.

Art. 130. 0 autor do projeto que receber substitutivo ou emenda estranha ao objeto podefa
rreclamar contra a sua admissao, competindo ao Presidente decidir sobre a reclamagiv, e de sua
decisao cabera recurso ao Plenalo pelo autor do prQjeto ou da emenda, conforme o caso.
Paragrafo tinico. Na decisfro do recurso podefa o Plendrio determinar que as emendas que
se referirem diretanente a mat6ria do projeto sejan destacadas para constitufrom projetos
separados.

Art. 131. As proposig5es poderfro ser retiradas mediante requerimento de seus autores ao
Presidente da Camara, se ainda nao se encontrarem sob delibengfro ao Plendrio, ou com a anu6ncia
deste, em caso contrario.
§ 1°. Quando a proposiefo for subscrita por mais de urn Vereador, 6 condiefro para sua
retirada que todos a requeiram.

§ 2°. Quando o autor for o Executivo, a retirada devefa ser comunicada atraves de oficio,
nnfopodendoserrecusada.

Art. 132. No inicio de cada legislatura a Mesa ordenara o arquivanento de todas as
proposig6es apresentadas na legislatura anterior, que se achem sem parecer contrino das Comiss6es
competentes, exceto as originatas do Executivo sujeitas a deliberacao em prazo determinado.

Parigrafo dnico. 0 Vereador. autor de prpposigfro arq.uivada na forma deste artigo. podera
reciuerer o seu desarquivamento e retramitacao.
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Art. 133. Os requerimentos a que se refere o § 1° do art. 222 sefao indeferidos, quando
inHminentes, repetitivos ou quando contrariem expressa disposicfro regimental, sendo irrecorrivel a
decisfo.
Art. 133-A. Na aDreciacfro Delo Plenario` cousideram-se oreiudicadas:

I-

a discussfro ou a votacfro de qualauer proieto identico a outro que tenha sido aDrovado
ou reieitado na mesma sessao legislativa. ressalvada a hiD6tese Drevista no art. 138

deste Reinento:
H-

a discussao ou votacao de Drooosic5es anexas. ciuando a aDrovada e a reieitada forem
identicas:

Ill - a DroDosicfro original. com as resDectivas emendas ou subemendas. auando tiver
substitutivo aDrovado:

IV - a emenda ou subemenda de mat6ria identica a de outra ia aDrovada ou reieitada:
V-

o reauerimento com a mesma finalidade ia aDrovado.

CAPITUL0 IV
I)A TRAMITACA0 DAS PROPOSIC6ES
Art. 134. Recebida qualquer proposigao escrita, sera encaminhada ao Presidente da Camara,

que determinara a sua tramitapao no prazo mckimo de 03 (rfes) dias, observando o disposto neste
capitulo.
Art. 135. Quando a proposieao consistir em projeto de lei, de decreto legislativo, de
resolueao ou de projeto substitutiva, uma vez lida pelo Secretalo durante expediente, sera pelo
Presidente encaminhada as Comiss6es competentes para os pareceres tecnicos.
§ 1°. No caso do § 1°, do art.122, o encaminhanento do projeto s6 se fara ap6s escoado o
prazo para emenda ali previsto;

§ 2°. No caso de emenda substitutiva oferecida por determinada Comissao, este devera ser
remetida a presid6ncia da Mesa.
§ 3°. Os projetos ordinalos, elaborados pela Mesa ou por Comissao Permanente ou Especial
em assuntos de sua competencia, dispensarao pareceres para a sua apreciapao pelo Plenalo, sempre
que o requerer o seu pr6prio autor e a audiencia nao for obrigatoria, na forma deste Regimento.
Art. 136. As emendas a que se referem os §§ 1° e 2° do art. 127 serao apreciadas pelas
Comiss6es na mesma fase em que for designada a proposigao originaria, as demais somente serao
objetos de manifestagao das Comiss6es quando aprovadas pelo Plenalo, retomando-lhes, enfao, o
Processo.

Art. 137. Sempre que o Prefeito vetar, no todo ou em parte, determinada proposieao
aprovada pela Camara, comunicado o veto a esta, a mat6ria sera incontinente encaminhada a
Comissao de Legislapao, Justiga e Redapao Final, que podefa proceder na forma do art. 79.
Art. 138. Os pareceres das Comiss5es Permanentes serao obrigatoriamente incluidos na
Ordem do Dia em que serao apreciadas as proposig6es a que se referem.

Art. 139. As indicag5es, ap6s lidas no expediente, serao encaminhadas, independentemente
de deliberapao do Plenalo por meio de oficio, a quem de direito, atrav6s da Secret5ria da Camara.

Pardgrafo dnico. No caso de o Presidente entender que a indicapao nfro deva ser
encaminhada, clara conhecimento da decisao ao autor e solicitara o pronunciamento da Comissao
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crmpetente, cujo parecer sera incluido na Ordem do Dia, independentemente de sun previa
figurapfo no expediente.
Art. 140. Os requerimentos a que se referem os §§ 20 e 3° do art. 122, serao apresentados
cm qunlquer fase da sessao e postos imediatamente em tramitapao, independentemente de sun
inclusao no expediente ou na Ordem do Dia.

§ 1°. Qualquer Vereador podera manifestar a intengao de discutir os requerimentos a que se
referem o § 3° do art. 122, com excegao daqueles dos incisos Ill, IV, V, VI e VII e, se o fizer sera a
mat6ria transferida para o expediente e a Ordem do Dia da sessao seguinte.
§ 2°. Se tiver havido solicitapao de urgencia simples para o requerimento que o Vereador
pretende discutir, a pr6pria solicitapao entrara em tramitapao na sessao em que for apresentada e, se
aprovado, o requerimento a que se refere sera objeto de deliberapao, em seguida.

Art. 141. Durante os debates, na Ordem do Dia, poderao ser apresentados requerimentos
que se refiram ao assunto discutido. Esses requerimentos estarao sujeitos a deliberaeao do Plenato,
sem pr6via discussao, admitindo-se, no entanto, encaminhamento de votapao pelo proponente e
pelos partidatos.
Art. 142. Os recursos contra atos do presidente da Camara serao intelposto dentro do prazo
de 05 (cinco) dias, contados da data de ciencia da decisao, por simples petigao, e distribufdos a
Comissao de Legislapao, Justica e Redagao Final, que emitife parecer acompanhado de projeto de
resolugao.

Art. 143. As proposic6es poderao tramitar em regime de urgencia especial ou de urgencia
simples.

§ 1°. 0 regime de Urgencia especial implica a dispensa de exigencias regimentais, exceto
"quorum" e pareceres obrigat6rios, e assegura a proposieao inclusao, com prioridade, na Ordem do
Dia.

§ 2°. 0 regime de urgencia simffles implica a impossibilidade de adiamento de apreciapao da
mat6ria e excluem os pedidos de vista e de audiencia de Comissao a que nao esteja afeto o assunto,
assegurado a proposigao inclusao, em segunda prioridade, na Ordem do Dia.

Art. 144. A concessao de urgencia especial dependefa de assentimento do Plenino,
mediante aprovaeao por escrito da Mesa ou de Comissao, quando autores de proposigao em assunto
de competencia privativa ou especial, ou ainda por proposigao de pelo menos, 2/3 (dois tengo), dos

membros da Cinara.
§ 1°. 0 Plendrio somente concedera a urgencia especial quando a proposicao, por seus
objetivos, exigir pronta apreciapao, sem o que perdefa a oportunidade ou a eficacia.

§ 2°. Concedida a urgencia especial para projetos ainda sem parecer, sera feito o
levantamento da sessao, para que se pronunciem as Comiss6es competentes, em conjunto, ap6s o

que o projeto sera colocado na Ordem do Dia da pr6pria sessao.
§ 3°. Caso nao seja possivel obter-se, de imediato, o parecer conjunto das Comiss6es
competentes, o projeto passara a tramitar em regime de urgencia simples;

§ 4°. 0 Projeto de Lei do Executivo com pedido de apreciapao em prazo certo tramitara
sempre em regime especial, ap6s decorrido o prazo apontado.
Art. 145. 0 regime de urgencia simples sera concedido pelo Plenalo, a requerimento, de
qunlquer Vereador, quando se tratar de materia de relevante interesse pdblico ou de requerimento
escrito que exija, por sun natureza, a pronta deliberapao do Plenario.
Paragrafo tinico. Serao inclufdas no regime de urgencia simples, independentemente de
manifestapao do Plenario, as seguintes mat5rias.
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I-

a proposta orgamentaria, a partir do escoamento de metade do prazo de que disponha o
legislativo para aprecia-la;

11 -

o veto, depois de escoado o prazo 2/3 (dois tengo) do prazo para sua apreciapao.

Art. 146. As proposig6es em regime de urg6ncia especial ou simples e aquelas com
pareceres ou para as qunis nao sejaln estes exigfveis, ou tenhan sido dispensados, prosseguirao sem
tramitagao na forma do disposto no titulo V.

Art. 147. Quando, por extravio ou reteneao indevida nao for possfvel o andamento de
qunlquer proposicao, ja estando vencidos os prazos regimentais, o Presidente fafa reconstituir o
respectivo processo, determinando sua retranitapao, ouvida a Mesa.

TITULO VI
DAS SESS6ES DA CAMARA

CAPITUL0 I
DAS SESSOES EM GHRAL
Art. 148. As sess6es da Camara Municfpio de Araioses serao ordinarias, extraordindrias ou
solenes, assegurando o acesso ds mesma do pdblico em geral.

§ 1°. Qunlquer cidadao podefa assistir as sess6es da Camara, na parte do recinto reservada
ao pdblico desde que:

I-

se apresente convenientemente trajado;
11 -

hao porte armas;

Ill -

se conserve em srfencio durante os trabalhos;

IV -

nao manifeste apoio ou desaprovapao ao que se passe em plenario;

V-

atenda a determinagao do presidente.

§ 20. 0 Presidente determinara a retirada da sessao de quem se conduzir de forma a
perturbar os trabalhos e evacuara as galerias, sempre que julgar necessario.
Art. 149. As sess6es ordindrias serao diumas, com ihicio as 14:30h e termino as 16:30h
realizadas as tergas e sextas feiras.

§ 1°. As sess6es ordinarias poderao ser diurnas ou notumas, antes ou depois das sess5es
ordinalas ou aos sabados e feriados, por convocapao do Presidente, ou por deliberagao da Cinara,
a requerimento de 2/3 (dois tereo), de seus membros.

§ 2°. Nao havera convocapao da camara para realizapao de sess6es aos domingos,
salvo
em casos excepcionais, requerimento de todas as liderancas e destinada ao cunprimento de prazo
ou determinap6es constitucionais ou, ainda, da mat6ria de relevante interesse pdblico.
§ 3°. As Sess6es poderao ser prorrogadas a requerimento escrito de qunlquer Vereador, pelo
prazo estritamente necessalo, jamais inferior 15 (quinze) minutos.

§ 4°. 0 Requerimento da prorrogapao nao tera apoiamento nem sera discutido, votar-se-a
pelo processo simb6lico, nao admitifa encaminhamento da votapao e consignara, necessariamente, o
prazo da prorrogapao.
§ 5°. 0 requerimento da prorrogapao podera ser apresentado a Mesa Diretora ate o momento
em que o Presidente anunciar a Ordem do Dia da sessao seguinte.
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§ 6°. Havendo dois ou mais pedidos simultaneos, sera votado o requerimento que solicitar
mmor tempo de prorrogapao, ficando os demais prejudicados.
§ 7°. S6 poderao ser apreciados as proposig5es em Redapao Final.

Art. 150. As sess6es extraordin5rias realizar-se-ao em qualquer hora, inclusive aos sabados

e friados, ou ap6s as sess6es ordinalas.
§ 1°. Somente se realizarao sess6es extraordinarias quando se tratar de mat6ria altamente
relevante e urgente, entre as quais se inclui a proposta oxpamenfaria, o veto e quaisquer projeto de
Lei do Executivo, formulados com solicitapao de prazo.

§ 2°. A durapao e a prorrogapao de sess6es extraordinala regem-se pelo disposto no art.
149 e paragrafos, no que couber.

§ 3°. Os Vereadores que participarem da sessao extraordin5ria, farao jus ao pagamento na
forma de ajuda de custo extra, no valor de 30% (trinta por cento) do provento fixo, o fixo o qual
devefa ser pago imediatamente ap6s o t6rmino da sessao.
Art. 151. As sess5es solenes realizar-se-ao a qualquer dia e hora, para fim especifico,
sempre relacionado com assuntos civicos e culturais, nao havendo fixapao de sua duragao.

Parf grafo bnico. As sess6es solenes poderao realizar-se em qualquer local seguro e
acessivel, a crit6rio da Mesa.
Art. 152. A Camara podera realizar sess6es secretas por deliberapao.tomada pela maioria
absoluta de seus membros, quando for o sigilo necessalo a preservapao do decoro parlamentar.

Pardgrafo Unico. Deliberada a realizapao de sessao secreta, ainda que para realiza-la se
deve interromper a sessao ptiblica, o Presidente determinara a retirada do recinto e de suas
dependencias de todas as pessoas, inclusive os funciondrios da casa e os representantes da impreusa
escrita, falada e televisada.

consider:;:.5s:.fnse;:i:e6netsefaa:¥u=a:::i£:g:eea:zandoa:trnoor]eocc£:[t,Og:[s;gafaoota±:;eudefunf:i;:anmea:::;
devidamente reconhecido pelo Plenario.

Parfgrafo bnico. Nao se considerat como falta a ausencia de Vereador a sessfro que se
realizar fora da sede da Camara.
Art. 154. A Camara observara o recesso determinado na Lei Organica do Municipio, no m6s
de julho e de 15 de dezembro a 15 de fevereiro.

Pardgrafo bnico. Nos periodos de recesso, a Camara podera reunir-se em sessao legislativa
extraordinaria, quando regularmente convocada pelo Prefeito, para apreciar mat6ria de interesse
pdblico relevante e urgente.
Art. 155. A Camara somente se reunife com sessao com pelo memos 1/3 (urn tergo) dos
Vereadores que as comp6e.

Pardgrafo bnico. 0 disposto neste artigo nao se aplica ds sess6es solenes, que se realizarao
com qualquer ndmero de Vereadores presentes.

Art. 156. Durante as sess6es, somente os Vereadores poderao permanecer na parte do
recinto do Plenario a eles destinada.
§ 1°. A convite do Presidente, ou por sugestao de qualquer Vereador, poderao localizar-se
no recinto do Plenino, para assistir a sessao, as Autoridades Ptiblicas Federais, Estaduais e
Municipais presentes ou personalidades que estiverem sendo homenageadas.

§ 2°. Os visitantes recebidos em Plenino, em dias de sessao, poderao usaf da palavra para
agradecer a saudapao que lhes seja feita pelo Legislativo.
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Art. 157. De cada sessao da Camara, lavrar-se-a ata dos trabalhos, contendo sucintamente,
as assuntos tratados, a fim de ser submetida ao Plenario.
§ 1°. As proposig6es e documentos apresentados em sessao serao indicados na ata somente
com a meneao do objeto a que se referirem, salvo requerimento de transcrigao integral pelo

Plenalo.
§ 2°. A ata de sessao secreta sera lavrada pelo 2° Secretario, e, lida e aprovada na mesma
sessao sera lacrada e arquivada, com r6tulo datado e rubricado pela Mesa, s6 podendo ser reaberta
em outra sessao, igualmente secreta, por deliberapao do Plendrio, a requerimento da Mesa ou de 1/3
(urn tengo) dos Vereadores.

§ 3°. A ata da ultima sessao de cada legislatura sera redigida e submetida a aprovapao na
pr6pria sessao, com qualquer ninero de Vereadores, antes de seu encerramento.

CAPITULO 11

DAS SESSOES 0RDINARIAS
Art. 158. As sess6es ordininas comp6em-se de 2 (duas) partes: o Expediente e a Ordem do
Dia.

Art. 159. A hera do inicio dos trabalhos, feita a chamada dos Vereadores pelo 1 ° ®rimeiro)
Secretario e havendo numero legal o Presidente declarara aberta a sessao.

Pars grafo Unico. Nao havendo ninero legal o Presidente efetivo ou eventual aguardafa,
durante 15 (quinze) minutos, que o ninero se complete e, caso nao ocorra fara lavrar ata sint6tica
pelo 2° Secretario ou, na falta deste, por un Secretario ad hoe, com o registro dos nomes dos
Vereadores presentes, declarando, em seguida, pteLjudicada a realizapao da sessao.
Art. 160. Havendo ndmero legal, a sessao se iniciara com expediente, que tera a durapao
maxima de 1 (uma) hora, destinando-se a discussao da ata da sessao anterior e a leitura aos
documentos de quaisquer origens.
§ 1°. Nas sess6es em que esteja incluldo na Ordem do Dia o debate da proposta
onganentala, o Expediente sera de meia hora.
§ 2°. No Expediente, sera objeto de deliberapao pareceres sobre materia nao constante da
Ordem do Dia, requerimentos comuns e relat6rios de Comiss6es Especiais, al6m da ata da sessao
anterior.

§ 3°. Quando nao houver niinero legal para deliberapao no Expediente, as mat6rias a que se
refere o § 2 ficarao transferidas, automaticamente, para o Expediente da sessao seguinte.
Art. 161. A ata da sessao anterior ficara a disposigao dos Vereadores para verificapao, duas
horas antes da sessao seguinte, na qual, logo de in'cio, o Presidente colocara a ata em discussao,
ocasiao em que podera ser retificada, impugnada, ou considerada aprovada, independentemente da
votapao.

§ 1°. Qualquer Vereador podefa requerer a leitura da ata, no todo ou em parte, mediante
aprovapao do requerimento pela maioria dos Vereadores presentes, para efetivo de retificapao.
§ 2°. Se o pedido de retificapao nao for contestado pelo segundo Secrefario, a ata sera
considerada aprovada, com a retificapao, caso contrdrio, o Plenalo deliberara a respeito.

§ 3°. Levantada impugnapao sobre os termos da ata o Plendrio deliberara a respeito. Se for
aceita a impugnagao, sera assinada nova ata.
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§ 4°. Aprovada a ata, sera assinada pelo Presidente e pelo segundo Secretario e Vereadores

iiiiin-Les§ 5°. Nao podefa impugnar a ata o Vereador ausente a sessao a que a mesma se refira.
Art.162. Ap6s a aprovagao da ata, o Presidente determinara ao primeiro Secretario a leitura
da lnatdia do Expediente obedecendo a seguinte ordem:
I-

expedientes oriundos do prefeito;

11 -

expediente oriundos de diversos;

Ill - expediente apresentados pelos Vereadores.
Art.163. Na leitura das mat6rias feitas pelo primeiro Secretdrio, observar-se-a a seguinte
ordem:
I-

projetosdeleis;

11 -

projetos de decretos de legislativos;

Ill - projetos de resolng6es;

IV -requerimentos;
V-

pareceres das comiss6es;

VI -recursos;

VII - outras mat6rias.

Paragrafo bnico. Dos documentos apresentados no Expediente, serao oferecidas c6pias aos
ores, ququdo por eles solicitadas ao Diretor da Secretaria da casa, excegao feita aos projetos
fee::1?::;=eqnutfda°epd°: codificapao, cuj as c6pias serao entregues obrigatoriamente.

Art. 164. Terminada a leitura da mat6ria em que pauta verificara o Presidente o tempo
restante do Expediente, o qual devefa ser dividido em duas partes iguais, dedicadas, ao pequeno e
grande Expediente.
§ 1°. 0 pequeno Expediente tern a durapao de 30 (trinta) minutos, e destina-se a breves
comunicap6es ou comentalos sobre a materia em discussao, devendo o Vereador inscrever-se
previamente, no horario de funcionanento da Cinara, em lista especial controlada pelo primeiro
Secretato.

§ 2°. Durante o pequeno Expediente nao serao permitidos os apartes.
§ 3°. Quando o tempo restante do pequeno Expediente, for inferior a 05 (cinco) minutos,
sera incoxporado ao grande Expediente.
§ 4°. No grande Expediente, os Vereadores inscritos tambem me lista pr6pria do primeiro
Secrefario usarao a palavra, pelo prazo mckimo de 20 (vinte) minutos, para tratar de qualquer
assunto de interesse ptiblico.

§ 5°. 0 orador nao podera ser interrompido ou aparteado no pequeno Expediente, mas
podefa se-lo no grande Expediente, caso em que lhe sera assegurado o uso da palavra,
prioritariamente, na sessao seguinte, para completar o tempo regimental, independentemente de
nova inscricao.
§ 6°. Quando o orador inscrito para falar no grande Expediente deixar de faze-lo, por falta
de tempo regimental, sua inscrigao automaticamente sera transferida para a sessao seguinte.

§ 7°. 0 Vereador que, inscrito para falar, nao se achar presente na hora que lhe for dada a
palavra, perdefa a vez s6 podendo ser novamente inscrito em ultimo lugar.
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Art. 165. Finda a hora do Expediente, por se haver esgotado o tempo, ou por falta de
oradores, e decorrido o intervalo regimental, passar-se-a a materia constante da Ordem do Dia.
§ 1°. Pra Ordem do Dia, far-se-a verificapao de presenga, e a sessao somente prosseguifa se
estiver presente a maioria absoluta dos Vereadores.

§ 2°. Nao se verificando o quorum regimental, o Presidente concedefa 15 (quinze) minutos
de tolerincia, depois do que declarara encerrada a sessao.

Art. 166. Nenhuma posigao podefa ser posta em discussao, sem que tenha sido incluida na
Ordem do Dia.

Parfgrafo bnico. Nas sess6es em que deve ser apreciada a proposta orgamentaria, nenhuma
outra mat6ria figurara na Ordem do Dia.
Art. 167. A organizapao da pauta da Ordem do Dia obedecera aos seguintes crit6rios
preferenciais:

a)

materia de regime de urgencia especial;

b)

mat6ria de regime de urg6ncia simples;

c)

vetos;

d)

materias em redapao final;

e)

materias em discussao tffiTc-a;

I)

matehias em segunda discussao;

g)

materias em primeira discussao;

h)

recursos;

i)

demaisproposic6es.

Paragrafo bnico. As mat6rias, pela ordem de Preferencia, figurato na pauta, observada a
ordem cronol6gica de sua apresentapao entre aqueles de uma mesma classificapao.

Art. 168. 0 Secretalo procederd a leitura do que se houver de discutir e votar o que podera
ser dispensado, a requerimento verbal de qualquer Vereador, com aprovagao do Plenario.

Art. 169. Esgotada a Ordem do Dia, anunciat o Presidente, sempre que possivel, a Ordem
do Dia da sessao seguinte, fazendo distribuir resumo da mesma aos Vereadores e, se ainda houver
tempo, concedera a palavra, para explicapao pessoal, aos que a tenham solicitado ao 1° Secretario
durante a sessao, observada a procedencia da inscricao e o prazo regimental.
Art. 170. Havendo ou nao Vereador inscrito para explicap6es pessoais, a sessao sera
encerrada se o tempo regimental estiver esgotado.

CAPITULO Ill
DAS SESSOES EXTRAORDINARIAS
Art. 171. As sess6es extraordiharias serao convocadas na forma prevista na Lei Organica do
Municipio, mediante comunicapao escrita aos Vereadores.

Parfgrafo Unico. Sempre que possivel, a convocapao far-se-a em sessao, caso em que sera
feita comunicapao escrita aos ausentes a Mesa.
Art. 172. A sessao extraordinina compor-se-a exclusivamente de Ordem do Dia, que se
cingird a materia objeto da convengao.
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Paragrafo Unico. Aplicar-se-ao, no mais, as sess6es extraordininas, no que couber, as
disposic6es atinentes ds sess6es ordindrias.

CAPITUL0 IV
DAS SESS6ES SOLENES
Art. 173. As sess6es solenes serao convocadas, pelo Presidente da Camara, por escrito, que
indicara a finalidade da reuniao.

§ 1°. Nas sess6es solenes nao haverd Expediente nem Ordem do Dia formal, dispensadas a
leitura da ata e a verificagao de presenea.

§ 2°. Nao havera tempo pie-determinado para o encerramento da sessao solene.

§ 3°. Nas sess6es solenes, somente poderao usar da palavra, al6m do Presidente da Cfmara,
o lider partiddrio ou o Vereador pelo mesmo designado, o Vereador que for indicado pelo Plen5rio,
como orador oficial da cerim6nia e as pessoas homenageadas.

TITUL0 VII
Dds DISCUSS6ES E DHLIBERAC6ES
CApf TULO I
DAS D|SCUSS6ES
Art. 174. Discussao e o debate de prop6sigao figurante na Ordem do Dia pelo Plenalio antes
de se passar a deliberapao sobre a mesma.
§ 10. Nao estao sujeitos a discussao:

I-

as indicag6es, salvo o disposto no paragrafo dnico do art.139;
11-

os requerimentos a que se refere o art.122, § 3°, itens 1 e 5.

§ 2°. 0 Presidente declarara prejudicada a discussao:

I-

de qunlquer projeto de objeto identico ao de outro queja tenha sido aprovado antes, ou
rejeitado na mesma sessao legislativa, excetuando-se nesta ou ultima hip6tese, o
projeto de iniciativa do Executivo ou subscritos pela maioria absoluta dos membros
legislativos;

11-

da proposigao original, quando tiver substitutivo aprovado;

Ill- da emenda ou subemenda identica a outraja aprovada ou rejeitada;
IV-

de requerimento respectivo.

Art.175. A discussao da mat6ria constante da Ordem do Dia s6 podera ser efetuada com a

presenga da maioria dos membros da Camara.
Art. 176. Terao uma bnica discussfro as proposig6es seguintes:

I11-

as que tenha sido colocadas em regime de urgencia especial;
as que se encontre em regime de urgencia simples;

Ill-

os projetos de lei oriundos do Executivo com solicitapao de prazo;

IV-

oveto;

V-

os projetos de decreto legislativo ou de resolugao de qualquer natureza;
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VI-

os requerimentos sujeitos a debates.

Art.177. Terao 02 (duas) discuss5es todas as proposigao nao incluidas no art.176.

Paragrafo dnico. Os projetos de lei que disponham sobre o quadro de pessoal da Cinara
serao discutidos com o intervalo minimo de 48 (quarenta e oito) horas entre a primeira e a segunda
discussao.

Art. 178. Na primeira discussao, debater-se-a, separadamente, artigo por artigo do projeto e
a segunda o projeto na totalidade.

§ 1°. Por deliberapao do Plenino, a requerimento de Vereador, a primeira discussao podefa
consistir de apresentapao global do projeto.

§ 2°. Quando se tratar de codificagao, na primeira discussao, o projeto sera debatido por
capitulos, salvo requerimento de destaque aprovado pelo Plendrio.

§ 3°. Quando se tratar de proposta ongamentala, as emendas possiveis serao debatidas antes
do projeto, em primeira discussao.
§ 3°. 0 Presidente. aquiescendo o Plenalo. poderd anunciar o debate por titulos. caprfulos.
seg6es ou grupos de artigos.

Art. 179. Na discussao tinica e na primeira discussao, serao recebidas emendas,
subemendas, e projetos substitutivos apresentados por ocasiao de debates, em segunda discussao
somente se admitirao emendas e suberfuendas.

Art. 180. Na hip6tese do artigo anterior, sustar-se-a a discussao, para que as emendas e
projetos substitutivos sejan objetos de exame das Comiss6es Permanentes a que estao afetadas as
materias, salvo se o Plenario rejeita-los com dispensa de parecer.

Art. 181. Em nenhuma hip6tese a segpnda discussao ocorrefa na mesma sessao em que
tenha ocorrido a primeira discussao.
/
Art. 182. Sempre que a pauta dos trabalhos incluir mais de uma proposigfro sobre o mesmo
assunto, a discussao obedecera a ordem cronol6gica de apresentapao.

Paragrafo hnico. 0 disposto neste artigo nao se aplica a projeto substitutivo do mesmo
autor da proposigao originina, o qual preferifa a esta.
Art. 183. 0 adiamento da discussao de qualquer proposigao dependefa da deliberagao do
plenatio e somente podera ser proposto antes de iniciar-se a discussao.

§ 1°. 0 adiamento aprovado sera sempre por tempo indeterminado;
§ 2°. Apresentados 02 (dois) ou mais requerimentos de adiamento, sera votado, de
preferencia, o que marcar memos prazo.

§ 3°. Nfro se concedera adiamento de matdia que se ache em regime de urgencia especial ou
simples.

§ 4°. 0 adiamento podera ser motivado por pedido de vista, caso em que, se houver mais de
urn, a vista sera sucessiva para cada urn dos 3 (rfes) dias para cada urn deles.

Art. 184. 0 encerramento da discussao de qualquer proposieao dar-se-a pela ausencia de
oradores pelo decurso dos prazos regimentais ou por regime aprovado pelo Plendrio.

Parfgrafo bnico. Somente podefa ser requerido o encerranento da discussao, ap6s terem
falado pelo memos 02 (dois) Vereadores favofaveis a proposigao e 02 (dois) contralos, entre os
quais o autor do requerimento, salvo desistencia expressa.
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Art. 185. 0 autor e os relatores do projeto, A16m do tempo regimental que lhes 6
assegurado, poderao voltar a tribuna durantel5 (quinze) minutos para explicapao, desde que 1/3
(un tengo) dos membros da Camara assim o requeira por escrito.

§ 1°. Em projeto de autoria da Mesa ou de Comissao, serao considerados autores, para efeito
deste artigo, os respectivos Presidentes.
§ 2°. Em projetos do Executivo sera considerado autor, para efeitos do presente artigo, o
Vereador que mos termos regimentais gozar de prerrogativas de lider, como intexprete do

pensamento do Prefeito junto a Camara.

CAPITUL0 11
DA DISCIPLINA DOS DEBATES
Art. 186. Os debates deverao realizar-se com dignidade e ordem, cumprindo ao Vereador
atender ds seguintes determinap6es regimentais.

I-

falar de p6 exceto se trata do presidente, e quando impossibilitado de faze-lo requerera
ao Presidente autorizapao para falar sentado;

11-

dirigir-se ao Presidente e a Camara voltando para a Mesa, salvo qundo responder a
aparte;

Ill-

s6 usar da palavra mediante solic*apao e se obtiver o consentimento do Presidente;

IV-

usar, ao referir-se ou dirigir-se a outro Vereador, o tratamento de excelencia..

Art. 187. 0 Vereador a que for dado a palavra deveri, inicialmente, declarar a que titulo se
pronuncia e nao podera:
I-

usar da palavra com finalidade diferente do motivo alegado para solicitapao

11-

desviar-se da mat6ria em debate

' --``\

Ill-

usar de linguagem anti-regimental

IV-

falar sobre mat6ria vencida

V-

ultrapassar o prazo que lhe competir

VI-

deixa de atender as divergencias do presidente

Art. 188. 0 Vereador somente usara da palavra:

I-

no Expediente, quando for para solicitar retificapao ou impugnapao de ata ou quando
se achar regularmente inscrito;

11-

para discutir mat6ria em debate, encaninha votagao oujustificar o seu voto;

Ill-para apartear, na foma regimental;
IV-

para explicapao pessoal;

V-

para levantar quesfao de ordem ou pedir esclarecimento a Mesa;

VI-

pra apresentar requerimento verbal de qualquer natureza;

VII- quando for designado para saudar qualquer visitante ilustre.
Art. 189. 0 Presidente solicitari ao orador, por iniciativa pr6pria ou a pedido de
qualquer Vereador, que interrompa o seu discurso mos seguintes casos.
I-

para leitura de requerimento de urg€ncia;

11-

para comunicapao importante a camara;
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Ill- para recepc5o de visitantes;
IV-

para votapao de requerimento de prorrogapao de sessao;

V-

para atender a pedido de palavra "pela ordem", sobre questao regimental.

Art. 190. Quando mais de 01 (urn) Vereador solicitar a palavra simultaneamente, o
Ptsidente concede-la-a seguinte ordem:
I-

ao autor daproposigao em debate;

11-

ao relator do parecer em apreciapao;

Ill- ao autor da emenda;
IV-

altemamente, a quem seja pro ou contra a materia e debate.

Art. 191. Para aparte ou interrupeao do orador por outro para indagapao ou comenfario
relativamente a mat6ria em debate, observar-se-a o seguinte:
I-

o aparte devera ser expresso em termos corteses e nao podera exceder a 03 (tres)
minutos;

11-

nao sera permitido apartes paralelos, sucessivanente ou sem licenga expressa do
orador;

Ill- nao e permitido apfear o Presidente nem o orador que fala "pela Ordem", em
r - explicapao pessoal, para encaminhamento de votapao ou para declarapao de voto;

IV-

o aparteante permanecera de p6, quando aparteia e quando ouve a resposta do
aparteado.

Art. 192. Os oradores terao os seguintes prazos para uso da palavra:

I-

03 (rfes) minutos, para apresentar requerimento de retificapao ou impugnagao da ata,
fala pela ordem, apartear e justificar requerimento de urgencia especial;

11-

05 (cinco) minutos, para fala n pequeno expediente, encaminhar votapao, justificar
voto ou emenda e proferir explicapao pessoal;

Ill-

10 (dez) minutos, para discutir requerimento, indicapao final, artigo isolado de
proposigao e veto;

IV-

15 (quinze) minutos, para discutir projetos de decreto legislativo ou de resolueao
processo de cassapao do Prefeito ou Vereador, salvo o acusado, cujo prazo sera
indicado ilegalidade de proj eto;

V-

20 (vinte) minutos, para falar no grande Expediente e para discutir projetos de Lei,
proposta oxpamentala a prestapao de contas e a destituiefro de membros da Mesa.

Paragrafo dnico. Sera permitida a sessfro de tempo de urn para outro orador.

cAplTULO in
DAS DELIBERAC6ES
Art. 193. As delibeng5es do Plenalo serfro tomadas por maioria simples, sempre que nao
exija a maioria absoluta ou a maioria de 2/3 (dois terap), conforme determinap6es constitucionais,
legais ou regimentais, aplicaveis em cada caso. presente a maloria dos membros da Camar+ara

Municird.
Paragrafo dnico. Para efeito de quorum, computar-se-a presence de Vereador impedido de
votar.
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Art. 194. A deliberapao se realiza atrav6s de votapao.

Art. 195. 0 voto sera sempre ptiblico nas deliberap6es da Camara.

Pardgrafo tinico. Nenhuma proposigao de conteddo normativo podera ser objeto de
deliberapao durante sessao secreta.
Art. 196. Os processos de votapao sao 02 (dois), simb6lico e nominal.

§ 1°. 0 processo simb6lico consiste na simples contagem dos votos a favor ou contra a
proposigao. Mediante convite do Presidente aos Vereadores para que permanecan sentados se
votarem a favor, ou se levantarem, quando votarem contra.

§ 2°. 0 processo nominal consiste na expressa manifestapao de cada Vereador, pela
chamada sobre em que sentito vota, respondendo sin ou nao, salvo quando se trata de votapao
atrav6s de c6dulas em que nao se aplicara essa manifestapao.

Art. 197. 0 processo simb6lico sera a regra geral para as votap6es, somente abandonado por
imposigao legal ou regimental ou a requerimento aprovado pelo Plenalo.
§ 1°. Do resultado da votapao simb6lica qualquer Vereador podefa requerer verificapao,
mediante votapao nominal, nao podendo o Presidente indeferir o requerimento.

§ 2°. Nao se admitifa segunda verificapao de resultado da votapao

§ 3°. 0 presidente, seguido de divida, repetira de oficio, a votapao simb6lica para a
recontagem dos votos.
Art. 198. A votagao sera nominal mos seguintes casos:

I-

Eleicao da Mesa ou destinapao de membro da Mesa;

11-

Eleigao da Mesa ou destituieao de membro da comissao permanente;

Ill-

Julgamento das contas do Executivo;

IV-

Cassapao de mandato do prefeito ou vereador;

V-

Apreciapao de veto;

VI-

Requerimento de urgencia especial;

VII- Criapao ou extingao de cargos da Camara.
Paragrafo dnico. Na hip6tese dos items I, Ill e IV, o processo de votagao sera o indicado no
art. 12, e seu pafagrafo iinico.

Art. 199. Uma vez iniciada a votapao, somente sera interrompida se for verificada a falta de
ninero legal, caso em que os votos ja colhidos serao considerados.

Paragrafo dnico. Nao sera permitido ao Vereador abandonar o Plenario no curso da
votapao, salvo se acometido de mal stibito, sendo considerado o voto, que ja tenha proferido.
Art. 200. Antes de iniciar-se a votapao, sera assegurada a cada uma das bancadas
partiddrias, por urn de seus integrantes, falar apenas uma vez, para propor aos seus co-partidarios a
orientapao quanto ao m6rito da materia.

Paragrafo tinico. Nao havera encaninhamento de votapao, quando se tratar de proposta
oreamenfaria, de julganento das contas do Executivo, de processo cassatorio ou de requerimento.
Art. 201. Qualquer Vereador poderi requerer ao Plendrio que aprecie isoladamente
determinadas partes do texto de proposieao, votando-se em destaque par rejeita-las ou aprova-las
preliminarmente.
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Parfgrafo dnico. Nfro vefa destaque, quando se tratar de proposta oxpament5ria, de veto,
de julgamento das contas do Executivo e em quaisquer casos em que aquela provid6ncia se revele
inpraticavel.

Art. 202. Terao preferencias para votapao as emendas supressivas, as emendas substitutivas
oriundas das Comissdes.
Parf grafo tinico. Apresentadas 02 (duas) ou mais emendas sobre o mesmo artigo ou
paragrafo, sera admissivel requerimento de prefdencia para a votaeao da emenda que melhor e
adaptar ao projeto, sendo o requerimento apreciado pelo Plenalo independente de discussao.

Art. 204. 0 Vereador podera, ao vaar, fazer declarapao de voto, que cousiste em indicar as
raz6es pelas quais adota deternrinada posigao ao m6rito da mat6ria.
Parfgrafo rinico. A declarapao s6 podefa ocorrer quando toda a proposigao for sido
abrangida pelo voto.

Art. 205. Enquanto o Presidente nfro houver proclamado o resultado da votagiv, o Vereador
que ja tenha votado podefa retificar o seu voto.

Art. 206. Proclanado o resultado da vota¢o, podefa o Vereador impugha-la perante o
Plendrio, quando dela tenha participado Vereador impedido.
Parf grafo tinico. Na hip6tese deste artigo, a colhida a impugnagiv, repetir-se-a a votapao
sem cousiderar-se o voto motivou o incidente.
Art. 207. Conclun'da a votapao de projeto de lei, com ou sem emenda.aprovadas, ou de

projeto de lei substitutivo, sera a materia encaminhada a Comissao de Legislapao, Justice e Redapao
Final, para adequar o texto a corregfro vemdeula.

Pardgrafo dnico. Cabers a Mesa a redapao final dos projetos de decreto legislativo e de
resolugao.

Art. 207-A. A redacao final sera elaborada dentro de 5 (cinco) dias Dara os Droietos em
tramitacao ordin5ria: 3 (tres) dias i]ara os em regime de i]rioridade. e ate a sessao seguinte.
Drorroedvel ate a Dr6xima. Dor deliberacao do Plenario. Dara os em regime de urgencia.

Art. 208. A Redapao Final sera discutida e votada depois de sua publicagao, salvo se a
dispensar o Plen5rio, a requerimento de Vereador.

§ 1°. Admitir-se-a emenda a Redapao Final somente quando for para despoja-la de
obscuridade, contradigao ou impropriedade linguistica.

§ 2°. Aprovada a emenda, voltari a materia a Comissao, para nova Redapao Final.
§ 3°. Se a nova Redapao Final for rejeitada, sera o projeto mais uma vez encaminhada a
Comissao, que a reelaborada, considerando-se aprovada se contra ela nao votarem dois tereos dos
Vereadores da edilidade.

Art. 209. Aprovado pela Camara uni projeto de lei, sera este enviado ao Prefeito, para
sangao, promulgapao ou veto, uma vez expedidos, os respectivos aut6grafos.
Paragrafo dnico. Os originais dos projetos de lei aprovados serao, antes da remessa ao
Executivo, registrados em livro pr6prio e arquivados na Secretaria da Camara.
Art. 209-A. Se. ap6s a remessa dos aut6grafos a sancao do Prefeito. for verificada
inexatidao. Iapso ou erro manifesto em seu texto. o fato ser-lhe-a imediatamente comunicado pelo
Presidente da Camara Municioal. com a substituicao dos aut6grafos anteriormente remetidos.
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TITUL0 VIII

DAELABORACAOLEGISLATIVAESPECIALEDOSPROCEDIMENTOSDE

CONTROLE
CAPITULO I
DA ELABORACAO LEGISLATIVA ESPECIAL
Se¢ao I
Do ongamento

Art.210.RecebidadoPrefeitoaproposfaorganentata,dentrodoprazoenaformalegal,o
Presidentemandarapublica-laedistribuirc6piasdamesmaaosVereadores,enviando-aaComissao
deFinancaseOrgamentonos10(dez)diasseguintes,paraparecer.
Paragrafo tinico. No decenio os Vereadores poderao apresentar emendas a proposta nos
casosemquesejampermitidas,asqualsseraopublicadasnaformadoart.127.
Art.211.AComissaodeFinancaseOrgamentopronunciar-se-aem20(vinte)dias,findoos
quais,comousemparecer,amateriaserainclun'dacomoitemhicodaOrdemdoDiadaprimeira
sessao desimpedida.

Art.212.Naprimeiradiscussao,poderaoosVereadoresmanifestar-se,noprazoregimental,
(art.187,V),sobreoprojetoeasemendas,assegurando-sepreferencianousodapalavraaorelator
doparecerdaComissaodeFinancaseaosautoresdasemendas.
Art. 213. Se forem aprovadas as.emendas, dentro de 03 (tres) dias a materia retomara a
ComissaodeFinangaseOrganentoparaincolpora-lasaotexto,paraoquedisporadoprazode05
(cinco) dias.

Parfgrafotinico.DevolvidooprocessopelaComissao,ouavocadoaestapeloPresidente,
se esgotado aquele prazo, sera reincluido em pauta imediatamente, para segunda discussao e
aprova9aodotextodefiritivo,dispensadaafasedeRedapaoFinal.

Art.214.Aplicam-seasnormasdesfasegaoaproposfadeor9amento,appkepberfu
ags_£es±d±±Qs_ad±£±Qna±s±as±ise!±anentatas.
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Secao 11

Das Codificac6es
Art. 215. C6digo 6 a reuniao de disposig6es legais sobre a mesma materia, de modo
orginico e sistematico, visando a estabelecer os princfpios gerais do sistema adotado e prover
completamente a mat6ria tratada.

Art. 216. Os *ojetos de codificapao, depois de apresentados em Plenino, serao distribufdos
por c6pias aos Vereadores e encaminhados a Comissio de Justiga, observando-se, para tanto, o
prazo de 10 (dez) dias.

§ 1°. Nos 15 (quinze) dias subsequentes, poderao os Vereadores encaminhar a Comissao
emendas e sugest6es a respeito.

§ 2°. A crit6rio da Comissao de Justiga, podefa ser solicitada assessoria de 6rgao de
assistencia t6cnica ou parecer de especialista na mat6ria, desde que haja recurso para atender a
despesa especffica e, nesta hip6tese, ficara suspensa a tramitapao da materia.

§ 3°. A Comissao tera 40 (quarenta) dias para examinar parecer, incoxporando as emendas
apresentadas que julgar convenientes ou produzindo outras, em conformidade com as sugest5es
recebidas.

§ 4°. Exarado o parecer ou, na falta deste, observando o disposto mos arts. 69 e 70, no que
couber, o processo sera incluido na pauta da Ordem do Dia mais proximo possivel.
§ 5°. Na primeira discussao, observar-se-a o disposto no § 20 do art.178.

§ 6°. Aprovado em primeira discussao, voltafa o processo a Comissao por mais 10 (dez)
dias, para incoxporapao das emendas aprovadas.
§ 7°. Ao atingir-se este esfagio, o projeto tera a tramitapao normal das demais proposig6es.

Segao Ill
Dos Projetos de Lei do Executivo com Prazo Determinado

Art. 217. Os projetos de lei do Executivo com pedido de apreciapao dentro do prazo
determinado tramitarao, sempre em regine de urgencia especial, ap6s decorrido o prazo.
§ 1°. Vencido o prazo e nao apreciado pela Camara sera o projeto, com ou sem parecer,
incluido automaticamente na Ordem do Dia, em sessao subseqtiente, em dias sucessivos.

§ 2°. 0 Presidente convocara sess6es extraordindrias para atender as exigencias do pafagrafo
anterior, inclusive, aos sabados, domingos e feriados.
§ 3°. Se, ao cabo de 10 (dez) sess5es, o projeto nao for apreciado, sera considerado
aprovado.

CAPITULO 11

DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE
Se§ao I

Do Julgamento das Contas
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Art. 218. Ao iulgamento das contas anuals do Prefeito e da Mesa da Camara aDlican-se os
seguintes Drocedimentos :
I-

a Mesa da Camara Municipal de Vereadores. ap6s receber a prestapfro de contas.
iuntamente com o parecer oievio do Tribunal de Contas deve determinar a sua
inclusao na pauta da primeira sessao ordinala vindoura e nesta sessao proceder a
leitura do parecer Dievio:

H-

o Presidente da Camara enviara o DareEer pievio do Tribunal de Contas ds comiss6es
de Justica. Redacao de Leis. Economia. Orcamento e Financas. Dara clue as mesmas
no Drazo de 20 (vintel dias. Droduzam o Ddt-elder:

IH-

encerrado o Drazo do inciso anterior o t]arecer das Comiss6es sera Dosto em votacao
Plenirio na sessfro ordindria seguinte:

IV-

o Darecer do Tribunal de Contas s6 deixara de orevalecer polo voto de 2/3 (dois tercosl
dos membros da Camarra:

V-

se anrovado nelo Plehario e tendo o parecer das comiss6es concordado com o i]arecer
do Tribunal de Contas adota-se o relat6rio do Tribunal de Contas em todos os seus
termos:

VI-

o resoonsavel Delas contas. devefa ser notificado oor escrito e atrav6s de oficio.
acompanhado das c6Dias dos Dareceres das Comiss5es e do Tribunal de Contas via
Postal com aviso de recebimento da decisao do Plen5rio:

VII- se irregulares as contas. a notificapao devefa constar as irregularidades apontadas
formulando-se assim a acusacao:
VIII-sera de 15 (quinze) dias p prazo dado ao responsal7el pela prestapao de contas para
apresentar a sua defesa oral ou escrita e as provas a_ue desejar produzir;

IX-

sp|icitado documento pelo responsivel pela prestapfro de contas. a Camara devera
entregar no prazo de 10 (dez) dias a contar do recebimento do pedido. suspendendo
o prazo para apresentapfo de sua defesa, a_ue se reiniciara a partir da entrega do
docunento:

X-

vencido o prazo de 15 (qiuinze) dias. concedido para defesa. o presidente da camara na
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sessao ordinala:
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ERE MrmRIE EE E±illRE Hd
XV- concluida±ieLjLPpstggE±gdafa±±±a±anfgp±±±da±ap±±Qaeg±Q±±£±!±S±ifg+£
reciarem a a
Vereadores un de cada bancada
resente
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§ 1°. Ate 10 (dez) dias depois do recebimento do processo, a Comissao de Finangas e
Orqanento recebera pedidos escritos dos Vereadores, solicitando infomap6es sobre itens
determinados da prestapao de contas;

§ 2°. Para responder aos pedidos de infomap6es, a Comissao podera realizar quaisquer
diligenciasevistoriasextemas,bemcomo,medianteentendimentopreviocomoPrefeito,exaninar
quaisquer docunento existentes na Prefeitura.
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Art. 220. Se a deliberapao da Cinara for contrala ao parecer prfevio do Tritiunal de Contas,
oprojetodedecretolegislativoconteraosmotivosdadiscordchcia.

Paragrafo inico. A Mesa comunicara o resultado da votapao ao Tribunal de Contas do
Estado.
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Art. 221. Nas sess6es em que se devan discutir as contas do Executivo, o Expediente se
redtrifaa30(trinta)minutoseaOrdemdoDiaseradestinadaexclusivamenteamat5ria.

Se€ao 11

Do Processo Cassat6rio
Art. 222. A Camara processara o Prefeito ou Vereador pela pratica de infrogao polfticoadministrativo,definidanalegislagaoFederal,observadasasnomasadjetivas,inclusivequorum,
nessa mesma legislapao estabelecidas, e as complementares constantes na Lei Organica do
Municl,pio.

Parfgrafotinico.Emqunlquercaso,assegurar-se-aaoacusadoanpladefesa.
Art.223.0julgamentofar-se-aemsess6esextraordindriasparaesseefeitoconvocadas.

Art. 224. Quando a deliberacao for no sentido de culpabilidade do acusado, expedir-se-a
decretolegislativodecassapaodomandato,doqualsedaranoticiaajusticaEleitoral.
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emitira

arecer

Art. 221. Nas sess6es em que se devam discutir as contas do Executivo, o Expediente se

ndizin a 30 (trinta) minutos e a Ordem do Dia sera destinada exclusivamente a matdia.
Secao 11

Do Processo Cassatorio
Art. 222. A Camara processara o Prefeito ou Vereador pela pratica de infrapao politicoadministrativo, definida na legislapao Federal, observadas as normas adjetivas, inclusive quorum,
nessa mesma legislapao estabelecidas, e as complementares constantes na Lei Organica do
Municlpio.

',

Parfgrafo rinico. Em qualquer caso, assegurar-se-a ao acusado alnpla defesa.
Art. 223. 0 julgamento far-se-a em sess5es extraordindrias para esse efeito convocadas.
Art. 224. Quando a deliberapfro for no sentido de culpal>ilidade do acusado, expedir-se-a
decreto legislativo de cassapao do mandato, do qual se darn noticia a justiga Eleitoral.

Art. 224-A. 0 Drocesso de cassacao do mandate do Prefeito ou Vereador Dela Cfmara. Dor
infrac5es defihidas no artigo anterior` obedecefa ao seguinte rito:
I-

a deniincia escrita da `infracfro podera ser feita por ciualcluer eleitor. com a exposicao
dos fatos e a indicacfo das Drovas. Se o denunciante for Vereador. ficara imDedido de
voltar sobre a derfuncia e de integrar a Comissao orocessante.. oodendo. todavia`
Draticar todos os atos de acusacao. Se o denunciante for o Presidente da Camara.
Dassara a Presidencia ao substituto legal. para os atos do processo. e s6 votara se
necess5rio para comDletar o quorum de iulgamento. Sera convocado o suDlente do
Vereador imoedido de votar. o qual nfro podefa integrar a Comiss5o Drocessante:

11-

de Posse da den`incia. o Presidente da Camara` na Drineira sessfro` determinari sua
leitura e consultari a Camara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento. nelo
voto da maioria dos presentes. na mesma sessao sera constituida a Comissfo
Drocessante. com tres Vereadores sorteados entre os desimoedidos. os ciuais elegerao`
desde logo. o Presidente e o Relator:

Ill-

recebendo o Drocesso. o Presidente da Comissao iniciari os trabalhos. dentro em 5
(cinco) dias` notificando o denunciado` com a remessa de c6Dia da dendncia e
documentos clue a instruirem. Dara que. no Drazo de 10 (dez) dias. aoresente defesa
previa. oor escrito. indique as Drovas clue Pretender T]roduzir e arrole testemunhas` ate
o mdximo de 10 (dez). Se estiver ausente do MuniciDio. a notificacao far-se-a Dor
edital. Dublicado duas vezes. no 6rgfro oficial. com intervalo de 3 (tr6s) dias` polo
menos` contado o Drazo da Drimeira oublicacao. Decorrido o Drazo de defesa` a
Comissao orocessante emitird Darecer dentro em 5 (cincol dias` ooinando polo
Drosseguimento ou arquivamento da deniincia. o qual. neste caso` sera submetido ao
Plendrio. Se a Comissao opinar nelo Drosseguimento. o Presidente desienari desde
logo. o iricio da instrucao. e determinara os atos. diligchcias e audiencias clue se
fizerem necessarios. Dara o depoimento do denunciado e inciuiricao das testemunhas:

IV-

o denunciado devera ser intimado de todos os atos do Drocesso. pessoalmente. ou na
Dessoa de seu procurador. com a antecedencia. nelo memos. de 24 (vinte e quatro)
horas. sendo lhe Dermitido assistir as diligencias e audichcias. ben como formular
nerguntas e reperguntas ds testemunhas e requerer o clue for de interesse da defesa:

V-

concluida a instruefro` sera aberta vista do orocesso ao denunciado` oara razdes
escritas. no Drazro de 5 /cinco) dias. e aD6s. a Comissfo Drocessante emjtir5 Darecer
rocedencia ou im rocedencia da acusa
e solicitari ao Presidente da
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desejarem formular, assegurada a preferencia ao Vereador proponente da Convocagao ou ao
Prcsidente da Comissao que a solicitou.
§ 1°. 0 Prefeito podefa incumbir assessores que o acompanharem na ocasiao de responder as
indaga¢6es.

§ 2°. 0 Prefeito ou o assessor nao podera ser aparteado na sua exposigao.

Art. 229. Quando nada mais houver a indagar ou a responder, ou quando escoado o tempo
regimental, o Presidente encerrara a sessao, agradecendo ao Prefeito em none da Camara, o
comparecimento.
Art. 230. A Camara podefa optar pelo pedido por escrito de informap6es ao Prefeito, caso
em que o oficio do Presidente da Camara sera dirigido, contendo os quesitos necessarios a
elucidagao dos fatos.

Parfgrafo bnico. 0 Prefeito devefa responder as infomap5es, observado o prazo indicado
na Lei Organica do Municipio, e se omissa esta, no prazo de 15 (quinze) dias,
por outro
tanto, por solicitapao daquele.

devidamente
Art. 231. Sempre que o Prefeito se recusar a comparecer a Camara,
convocado, ou a prestar-lhe informag6es o autor da proposigao devera produzir denrfucia para efeito
de cassapao do mandato do infrator.
Sessao IV
Do Processo Destituit6rio
Art. 232. Sempre que qualquer Vereador propuser a destituigao de membro da Mesa, o
Plendrio, conhecendo da representapao, deliberara, preliminarmente, em face da prova documental
oferecida, por antecipapao, pelo representante sobre o processanento da materia.
§ 1°. Caso o Plenario se manifeste pelo processamento da representapao, autuada a mesma
pelo Secretdrio, o Presidente ou o seu substituto legal, se for ele o denunciado,
determinara a notificagao do acusado para oferecer defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, e arrolar
testemunhas, ate o maximo de 03 (rfes), sendo-lhe enviado c6pia da peea acusat6ria e dos
documentos que a tenham instruido.

§ 2°. Se houver defesa, anexada a mesma com os documentos que a acompanharem aos
autos, o Presidente mandara notificar o representante para confirmar a representapao ou retifa-la, no
prazo de 05 (cinco) dias.

§ 3°. Se nao houver defesa ou, se havendo, o representante confirmar a acusapao, sera
sorteado relator para o processo e convocar-se-a sessao extraordinala para a apreciapao da mat6ria,
na qual serao inquiridas as testemunhas de defesa e de acusapao, ate o maximo de 03 (tres) para
cada lado.
§ 4°. Nao podera funcionar como relator membro da Mesa.

§ 5°. Na sessao, o relator, que se servha de funcionalo da Camara para coadjuva-lo,
inquirira as testemunhas perante o Plenalo, podendo qualquer Vereador formular-lhe perguntas, do
que se lavrara assentada.
§ 6°. Finda a inquirigao, o Presidente da Camara concedefa 30 (trinta) minutos para se
manifestarem individualmente, o representante, o acusado e o relator, seguindo-se a votagao da
materia pelo Plenalo.
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*

§ 7°. Se o Plenalo decidir, por 2/3 (dois tergo) de votapao dos Vereadores, pela destituigao,
sri elaborado projeto de resolngao pelo Presidente da Comissao de Justiga, Legislapao e Redapao
Fiinal-

TITULO IX
DO REGIMENTO INTERN0 E DA 0RDEM REGIMEINTAL

cApiTUL0 I
DA ORDEM
Art. 233. Questao de Ordem 6 toda ddvida levantada em Plenino a intexpretagao do
Regimento, na sua aplicapao ou sobre a sua legalidade. \ ``___,J'

Paragrafo dnico. As quest6es de ordem devem ser formuladas com clareza e com a
indicapao precisa das disposig6es Regimentais que se pretende elucidar.

*

cApiTUL0 11
DOS RECURSOS REGIMENTAIS
Art. 234. Os recursos contra os atos do Presidente serao intexpostos dentro do prazo de 08
(oito) dias, contados da data da ocorrencia, por simples peticao a ele dirigida.

§ 1°. 0 recurso sera encaminhado a Comissao de Justiga e Constituieao para opinar e
elaborar Projeto de Resolugao, dentro de 08 (oito) dias a contar da data do recebimento dos
recursos.
§ 2°. Apresentado o parecer, com o Projeto de Resolngao, acolhendo ou denegrindo os
recursos, sera o mesmo incluldo na pauta da Ordem da sessao imediata em sua inica discussao.
§ 3°. Os prazos marcados neste artigo serao fatais e ocorrem dia a dia.

CApfTULO Ill
DA REFORMA D0 REGIMENTO
Art. 235. Qunlquer Projeto de Resolugao modificando o Regimento da Camara, depois de
lido em plendrio, sera encaninhado a Mesa que devera opinar sobre o mesmo dentro de 08 (oito)
dias.

§ 1°. Dispensam-se desta tramitapao os Projetos oriundos da pr6pria Mesa, ou por Comissao
por ela constituf da.

§ 2°. Ap6s esta medida preliminar, seguira, o Projeto de Resolngao a tranitapao normal dos
demais Projetos.

TITUL0 X

CApfTULO twlco
DA SANCAO, D0 VETO E DA PROMULGACA0
Art. 236. Aprovado pela Camara urn Projeto de Lei sera enviado ao Prefeito, para san¢ao e
promulgapao no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1°. Se o Prefeito julgar o Projeto, no todo ou em parte inconstitucional, ilegal, ou contrario
ao interesse ptiblico, veta-lo-a total ou parcialmente, dentro de 15 (quinze) dias dteis contados
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daquele em que receber e comunicara dentro de 48 (quarenta e oito) horas ao Presidente da Camara
os motivos do veto. 0 veto obrigatoriamente justificado, podera ser total ou parcial devendo, neste
ultimo caso abranger o texto do artigo, paragrafo, inciso, item, alinea, palavra ou expressao.
§ 2°. Decorrido o prazo, o silencio do Prefeito importari em sancao facita, e a promulgagao
sera feita, oficio, pelo Presidente da Camara.
§ 3°. Comunicado o veto ao Presidente, este convocara a Camara para aprecia-lo dentro de
20 (vinte) dias, contados ao seu recebinento em uma s6 discussao, considerando-se aprovado o
Projeto que obtiver o voto favofavel de 2/3 (dois tergo) dos membros da Camara em votapao
pdblica se o veto nao for apreciado neste prazo, considerar-se-a mantido pela Camara.
§ 4°. Nos casos dos §§ 1° e 2° deste artigo, se o Projeto nao for sancionado pelo Prefeito
dentro de 15 (quinze) dias, o Presidente da Camara o promulgara e se este nao o fizer em igual

prazo, falo-a Vice-Presidente, quando se tratar de veto parciat a Lei tefa o mesmo ntimero da
mat6ria a que pretende.
` ____

,

§ 5°. 0 prazo previsto no § 3° nao ocorre mos periodos de recesso da Camara.

TITUL0 XI

CApiTULO twlc0
DA POLICIA INTERNA
Art. 237. Compete privativanente ao Presidente dispor sobre o policiamento ao recinto da
Camara podendo a Presidencia requisitar elementos de coxporagao civis ou militares para manter a
ordem intema.

Art. 238. i assegurado a qualquer cidadfro o direito de usar da palavra atraves da tribuna
para opinar sobre os Projetos em primeira discussao.
§ 1°. Para exercer a faculdade concedida no artigo, o cidadao devefa:

I11 -

inscrever-se em lista especial, o qual sera feito pelo Secretalo, com a antecedencia
minima de meia hora antes do iricio da sessao;
comprovar, no ato da inscrigao, que 6 eleitor no Municipio e que votou nas ultimas
eleig6es;

Ill -declarar, por escrito ter conhecimento da materia e subordinar-se as regras de
urbanidade e decoro parlamentar.

§ 2°. 0 Secretario fomecera ao cidadao as instrng6es sobre como proceder em Plenalo.
§ 3°. Os oradores inscritos na forma deste artigo nao excederao a 02 (dois) por Projeto e o
prazo de cada urn para falar sera no mckimo de 15 (quinze) minutos.

TfTULO XII

CApiTUL0 twlco
DISPOSICOES FINAIS
Art. 239. A Camara fara reproduzir este regimento enviando c6pias a Biblioteca Municipal,
ao Prefeito e cada urn dos Vereadores.
Art. 240. Ao fim de cada ano legislativo cabe a Camara, sob a orientapao da Comissao de
Justiea, elaborar e publican separada a este Regimento, contendo as deliberap5es Regimentais,
tomadas pelo Plendrio de acordo com o art.162 deste Regimento.
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Art. 241. Este Regimento Intemo somente podefa ser alterado reformado ou substituido por
voto da maioria absoluta dos membros da Camara, mediante proposta:
a)

de 1/3 (umtengo) no minimo dos vereadores;

b)

daMesa;

c)

deumacomissaodacamara.

Art. 242. Este Regimento entrat em vigor na data de sua publicapao, revogadas as
disposig6es em contralo.

__`\
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