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APRESENVA€AO

As  atribui€6es  do  Poder  Legislativo  do  municipio  de

Brejo Santo estao definidas na constitui?ao federal e estadual
e  na  Lei  Organica  do  Municipio.  Para  a  operacionalizacao

dos trabalhos legislativos, faz-se necessario urn instrumento
mais   especifico,   de   carater   normativo   e   orientador   as
relac6es parlamentares e partidarias.

Com  esse  objetivo,  o  Regimento  lnterno  da  Camara
Municipal  e  o  conjunto  de   normas  que   regulamenta  sua
funcionalidade,   dispondo   sobre  aspectos   como   a  posse
e   o   exercicio   de   mandatos,   liderancas,   composicao   e
competencia    de    comiss6es    tematicas,    realizaeao    de
reuni6es,    tramitaeao    de    proposie6es,    al6m    de    outros
assuntos  internos.  Tamb6m  disciplina os  direitos  e  deveres
dos  parlamentares  e  partidos  que  comp6em  o  Parlamento,

padronizando    os    procedimentos    no    ambito    do    Poder
Legislativo.

0  Pegimento  lnterno  da  Camara  Municipal  de   Brejo

Santo  cont6m  17  titulos,  34  capitulos  e  260  artigos  que
tratam   da   sua   composieao,   competencias,   comiss6es,
atribuic6es    dos    vereadores,     dos    da    Mesa    Diretora,
tramitagao das proposie6es apresentadas  pelos vereadores
e organizaeao das sess6es e audiencias, viabilizando, assim,
o cumprimento das tres fune6es da Camara de Vereadores:
legislativa;   fiscalizadora;   e   deliberativa,   na   elaboraeao   de

leis,  controle  da  administraeao  do  municipio  e  deliberando

sobre os atos administrativos internos,  respectivamente.

A   edicao   do   presente   Regimento   pela   Assembleia
Legislativa  do  Estado  do  Ceara,  por  meio  do  lnstituto  de

Estudos  e  Pesquisas  sobre  o  Desenvolvimento  do  Estado
do Ceara - Inesp tern o objetivo de contribuir com a Camara
Municipal de  Brejo  Santo,  para o born exercicio do mandato
do sous vereadores.

Jose llario Gon§alves Marques
Presidente do  lnesp
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lNTRODU€AO

Em oportuno  momento, 6 promulgada a Resolugao n°
002, de 25 de abril do corrente ano, que reforma o Regimento
lnterno da Camara Municipal de  Brejo Santo,  Ceafa.

Nao  se  pode  deixar  de  ressaltar  a  importancia  deste
docuiTlento,  sobretudo  pelo  seu  carater inovador,  que  dota

o   Poder  Legislativo   Municipal  de   Brejo   Santo  de   normas

capazes  de  contribuir  para  o  aperfeieoamento  da  atividade

parlamentar.

0  trabalho  dedicado  da  assessoria  da  Mesa  Diretora,

possibilitou este documento. A ela, os meus agradecimentos.

Quer  a  atual  Mesa  Diretora,  com  a  publicaeao  deste
Roglmento     lnterno,     proporcionar    aos    vereadores     urn
liistrumento   de   facil   manuseio   para   o   auxilio   da   aeao

parlamentar.

Vereador Valmir Lucena

Presidente da Camara Municipal

de Brejo Santo - Ceafa
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Resolu§ao  n°  002  -de  25  de  abril  de  2014

A  MESA  DIRETOPA  DA  CAMAPIA  MUNICIPAL,  no  uso

dasatribuic6esquelheconferemoarI.228,daResolucaon°
10, de 27 de mango de 2007 (Regimento lnterno), aprovado

por majoria absoluta,  promulga a segujnte resolueao:

TI'TUL0  I

DA  CAMARA  MUNICIPAL

CApiTUL0 I

Da Sede

All.10. A Camara Municipal tern sua Sede e recinto  normal
dos  seus  trabalhos  no  Edificjo  Heraclito  Alves  e  Moura,  sj-

tuado a Rua Manoel  Lejte de Moura,  1011,  em  Brejo Santo.

§1°. As sess6es da Camara Municipal serao realj-
zadas na sua sede pr6pria.

§2°.   Em  casos  especiais  ou   na  impossibilidade
de  seu funci'onamento  na Sede,  a Camara  podefa  reunir-se
em outro local, por deliberacao da Mesa, ad tie/erenthm da
maiorla absoluta dos vereadores.

§3°. Na sede da Camara Municipal, nao se realjza-
rao atos cstranhos a sua competencia,  sem pr6via autoriza-

cao da Mesa Diretora.

CAPI'TUL0  11

Das Fun§6es da Camara

All.  20.  A  Camara  Municipal  6  o  6rgao  Legislativo  do  Mu-

lllt;lL)lo  o  Comp6e-se  de  vereadores  eleitos  nas  condig6es  e

ltiriiios  da  loglslacao  vigente.

All.   3°.   A   Camara   tom   fun§6es   legislativas,   exerce
(illlbulcoos   do  tlscalizacao  externa,   financeira  e  ongamenta-

rl:I,  do conlrolo o do assessoramento dos atos do Executivo e
t;tiliiittiloiickiii:]raoroanlzaredirigirosseusservicosinternos.

18
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§1°. A fun€ao legislativa consiste em elaborar :is lola
sobre todas as materias de competencia do municlplo,  mspnl-
tando as reservas constitucionais da Uniao e do Estado.

§2°.     A     funeao      de     fiscalizacao      oxtormi      A
exercida    com    o    auxilio    do    Tribunal    de    Coiitus    tlos

_Muriicipios,  compreendendo:

a)apreciaeao    e   julgamento    das    contas    tJti
exercicio  financeiro,   apresentadas  pelo   Prefolto;

b) acompanhamento das atividades financolra§ do
municipio.

§30. A fun€ao  de controle 6 de carator pollllcti-:I(I-
ministrativo   e   exerce-se,   apenas,   sobre   o   pr(}lolt()   a
vereadores;  nao se exerce sobre os agentes admlnlstratlvos
siijeitos, apenas, a a?ao hiefarquica do Executivo.

§4°.   A   funeao   de   assessoramento   conslslo
em   sugerir  medidas   de   interesse   ptlblico  ao   Exociillvo.

mediante  indicae6es.

§50. A fun§ao  administrativa e  restrlta a  sua  orfla-
nizacao  interna,  a  regulamentaeao  de  seu  funclonallsmo  a
estruturaeao e direeao de seus servieos auxiliares.

cApiTUL0111

Da lnstalagao

Art.  40. A Camara  Municipal  instalar-se-a no tll:i  1" tlo  |!inol.

ro de cada Legislatura,  as  1 Oh  (dez)  horas,  om so§stlo aolo-
ne, para posse de seus membros e elelcao da Mosa Dlrolor!i
da Camara.

§1°.   Sob   a   presidencia  do  vereador  ololto   quo,
mais  recentemente,  tenna  exercido  cargo  na  Mesa  ou,  mi
hip6tese,   inexistir  tal   situa€ao,   do   mais   votado   ontro   os

presentes,  os  demais  vereadores  prestarao  compromlsso
e   tomarao   posse,   cabendo   ao   presidento   rtrnr,I,ir   n
seguinte compromjsso:

20 IlalM"'0 'rm

EEE]+,
EE=

L-,~
J,

+®
+I,
EE]1.I-a
=:=~-a
1 ---a
I,

c=0L,
L1,aL,
L-Jc,~
®®-J
1i-,
L,
a-C
~_a
a_a

Prometo  cumprir a  ConstituiQao  Federal,  a  Constituigao

Estadual e a Lei Orgchica Municipal, observar as leis, de-

sempenhar  o  mandato  que  me  foi  cohiiado  e  tral)alhar

pelo progresso do Mun.Icip.Io e bern-estar cle seu povo.

§2°.  Prestado  o  compromisso  pelo  presidente,  o
secretario  que  for designado  para  este  tim  fa fa  a  chamada
nominal de cada vereador, que declarara:  "Assim o prometo."

§3°.  0  vereador  que  nao  tomar  posse  na  sessao
provlsta neste artigo devefa faze-lo  no  prazo  de  15  (quinze)
dias,  salvo motivo justo aceito pela Camara Municipal;

I  -  presente  o  diplomado,  o  presidente  designara
dois  vereadores  para  recebe-lo,  introduzi-lo  no  Plenario  e

conduzi-Io ate a Mesa, aonde, estando todos de pe, prestara
o compromlsso.

11  -  durante  o  recesso,  a  posse  realizar-se-a  pe-
rants o presidente,  em solenidade ptlblica em seu gabinete,

observada  a  exigencia  da  apresentagao  do  diploma  e  da

prestacao  do  compromisso,  devendo  o  fato  ssr  notificado
em ata.

§4°.  Vencido o prazo e se o vereador, nao empos-
sado,  nao |ustlflcar a  sua ausencja,  importafa em  rentlncia

laclta  do  iTiandato  e  sera  empossado  o  primeiro  suplente
da  Logonda ou da coligacao do que deixar de tomar posse,

seguindo-se pela ordem,  as demais chamadas.

§5°.  Plejeitada  a justificativa do vereador nao  em-

possado  pela  Camara  Municipal,  cabe  ao  vereador prejudi-
cado recorrer a Justi€a Eleitoral,  ate a dltima instancia deci-

sdria,  se o desejar.

§6°.  Na  mesma  ocasiao  devera  apresentar diplo-
iiia  (ixpcdido  pela  Justiea  Eleitoral  e  declara?ao  pdblica  de

sous  Dons,  a  qual  sera transcrita em  livro  pr6prio,  constan-

do  do  dta  o  seu  resumo,  e  divulgadas  para  conhecimento

I(,  ptlbllco.



Art.  50.  Empossados  os vereadores,  elegerao,  em seould:I,

os  membros  da  Mesa,  observando  o  disposto  no  art.  3()

deste Regimento.

Art.  60.  0  prefeito  e  o  vice-prefeito  tomarao  posso  im  tll;I

primeiro  (1°)  de  janeiro  do  ano  subsequente  a  elelcao,  niii
sessao solene da Camara Municipal ou,  se esta nao estlvor
reunida,  perante a autoridade judiciaria competente.

§10.    0  presidente  convidara  o  prefeito  e  o  vice-
-prefejto  eleitos  e,  regularmente diplomados,  a prestarem o

compromjsso  e  uma  vez  feito,  os  declarafa  empossados.
"Prometo   cumprir  a   Constitui€ao   Federal,   a  Constitulcao

Estadual  e  a  Lei  Organica  do  Municipio,  observar  as  lols,

promover o bern geral dos municipes e exercer o cargo sob
inspira?ao da democracia,  da legitimidade e da legalidado."

§2°.   Poderao fazer uso da palavra, pelo prazo ma-
ximo de dez minutos,  urn representante de cada bancada, o

prefeito, o vice-prefeito, o presidente da Camara e urn ropro-
sentante das autoridades presentes.

§30.  Se  ate  o  dia  10  (dez)  de janeiro  do  ano  sub-
sequente a eleieao,  o  prefeito  ou  o vice-prefeito,  salvo  mo-
tivo de forea maior,  devidamente comprovado e acelto  pola
Camara  Municipal,  nao  tiver  assumido  o  cargo,  este  sera
declarado vago.

§4°. Enquanto nao ocorrer a posse do prefolto, as-
sumira  o  cargo  o  vice-prefeito,  e,  na  falta  ou  lmpodlmonlo
deste,  o  presidente da Camara  Municipal.

§5°.  No ato  de  posse e ao t6rmino do  maiidato,  o

prefeito  e  o  vice-prefeito farao  declaracao  de  sous  Dons,  a
qual  sera transcrita  em  livro  pr6prio,  resumldas  em  atas  o
divulgadas  para o conhecimento  ptlblico.

Art.  70.   Em  caso  de  impedimento  do  prefeito  e  do  vlco-
-prefeito,  ou  vacancia  dos  respectivos  cargos,  sera  cha-

mado  ao  exercicio  do  cargo  de  prefeito  o  prosidnnm  tl,1
Camara Municipal.

22 '¢           l'Ia'M"'O ml"'

Paragralo   Unico:   A   recusa   do   presidente   em
assumir  a  Prefeitura  implicara  em  perda  do  mandato  que
ocupa na Mesa Diretora.

CApiTUL0  lv
Dos Vereadores

Art.  80.  Os  vereadores  sao  agentes  politicos  investidos  de
I"iild:ito loolslatlvo munlclpal para uma legislatura de quatro

(04)  {iiios.  ololtos,  polo  slstema  partidario  e  de  representa-
¢,1ti Lirtiporclonal,  por voto secreto e direto.

All. 00. Os vereadores, no exercicio do mandato, na circuns-
t;rlQAo do  sou  munic'pio,  sao  inviolaveis  por suas  opini6es,

ijdldvras e votos.

Art.10.  Os vereadores  nao poderao:

I - dosde a diplomacao:

:I)  firmar   ou   manter   contrato   com   pessoa   jun'di-
ca  de  direito  ptlblico,   autarquia,   empresa  ptlbli-
ca,   sociedade  de  economia  mista  ou  empresa
concessionaria  de   servico   ptlblico,   salvo   quan-
do  o  contrato  obedecer  a  clausulas  uniformes;

b) aceltar cargo,  funcao  ou  emprego  remunerado,
lncluslve  os  que  sejam  demissiveis  ad nufum,
Iias ontldades constantes da alinea anterior.

11 - dosdo a posse:

a)  ser  propriefario,   controlador  ou   diretor  de   em-

presa   que   goze   de   favor   decorrente   de   con-
trato   com   pessoa   juridica   de   direito   pdblico;

b) ocupar cargo ou funeao de que sejam  demissi-
veis ad nutum  nas  entidades  a que  se  refere  o
inciso  I,  a;

c) patrocinar causa em que seja interessada qual-

quer entidade a que se  refere o inciso  I,  a;

d) ser titular de mais de urn cargo ou mandato ptl-
blico  eletivo.

23



Art.11. Compete ao vereador:

I  -  participar de todas  as  discussoos  o  v()I;ii  il;itt
deliberae6es do  Plenario;

11 -votar na elei€ao da Mesa e das CorTilsmti# l'tii

manentes;

Ill -apresentar proposi€6es e sugerir mcdldtis tititi
visem ao  interesse coletivo,  ressalvadas as  mat6rlas do liil-
ciativa exclusiva do  Executivo;

IV - concorrer aos cargos da  Mesa e das comls-
s6es permanentes,  salvo impedimento legal ou roolmontal;

V  -  usar  da  palavra  em  defesa  das  proimslqflo8
apresentadas  que  visem  ao  interesse  do  munlclplo  ou  om
oposieao  as  que julgarem  prejudiciais  ao  interesse  ptlbllco,

sujeitando-se as limitae6es deste Regimento,

Art.12. Sao deveres do vereador, dentre outras:

I - quando  investido no mandato,  nao lncorror tim
incompatibiljdade  prevista  na   Constituicao  ou  na  Lol  0roa-
nica do  Municipio;

11 - observar as  determinac6es  legais  relatlvas  ao
exercicjo do mandato;

`.`:     lH -comparecer decentemente trajado as sessoos,

na hora prefixada;

lv - cumprir os  deveres  dos  cargos  par:I  (is  (|`Iill8
for eleito ou designado;

V -votar as proposic6es submotldas a dollborflcao
do Plenario, salvo quando ele pr6prio tenha lnterosso posso-

al  na deliberacao;

Vl  -  comportar-se  no  Plenario  com  respeito,  nao
conversando em tom que perturbe os trabalhos;

VIl  -  obedecer  as  normas  regimentais  quanto  ,in
uso da palavra.

24
Ha,r,in,.a      h[alMENTO INT|mo

+r+I,I
L,`1
+-1+_i
+®
®-*L-)
t ,--J
~r~L-J
L-®+,4
e.0
EEH
L=IH

Paragrafo  tlnico.  A  declaraeao  ptlblica  dos  bens
sera arquivada, constando na ata o seu resumo.

VllI -manter o decoro parlamentar;

lx - nao residir fora do municjpio;

X -conhecer e observar este Regimento lnterno.

Art.13.  Sempre  que  o  vereador cometer,  dentro  do  recinto
da  Camara,  excesso  que  deva  ssr  reprimido,  o  presidente
conhecera do fato e conforme a gravidade tomara as provi-
dencias seguintes:

I - advertencia pessoal;

11 -advertencia em  Plenario;

Ill -cassacao da palavra;

IV - determina€ao  para retirar-se do Plenario;

V - suspensao  da  sessao,  para  entendimento  na
sala da presidencia;

Vl -convocacao de sessao secreta para a Camara
deliberar a respeito;

Art.14.  0  vereador  podera  licenciar-se,  mediante  requerj-
iiioiito  dirigido  a  presidencia e  sujeito a deliberaeao  do  Ple-

nario,  nos segujntes casos:

I -por motivos de satlde, devidamente comprovados;

11 - para tratar de interesse particular,  desde que o

periodo  de  licenea  nao  seja  superior  a  120  (cento  e  vinte)
dias por sessao legislativa;

§1°.  Nos casos  dos  incisos  I  e  11  nao  podera o ve-
roador  reassumir antes  que  se  tenha  esgotado  o  prazo  de
sua llcenca;

§2°.   Para  fins   de   remuneraeao,   considerar-se-a
como  em  exercl'cio,  o  vereador  licenciado  nos  termos  do
lnclso  I;



§3°.  0  vereador,  investido  no  cargo  do  s()(:ml,1rl(i
municipal ou equivalents, sera considerado autoi"tlGiiiimli-
te licenciado,  podendo  optar pelo  subs`dio da vom;lllc;I;

§4°.  0  afastamento  para  o  desempolill()  tl()  ilil#
s6es temporarias de interesse do  Municlplo nao  sor,1 I.oiiHl-
derado como de licen€a, fazendo o vereador jus ao .iLIL]#ltllii

estabelecido.

§5°. A apreciaeao dos pedidos de licenca dar-so-a
no expediente das sess6es,  sem discussao, e tefa preferon-
cia  sobre  qualquer outra  materia,  s6  podendo  ssr ro|oltado

pelo quorum de dois tereos (2/3) dos vereadoros prosonlo§,
na  hip6tese  do  inciso  11.

§6°.  Na hip6tese  do  inciso  I  a decisao do  Plonarlo

75ae;4;;.;.1?[iTr#l;REo,9d#%,Sfi:1#,:;:j(;;,,,,,,,,,:,,,,,a:,a,"
LOMBS,  o vereador podefa licenciar-se:

€}                        I -quando, por motivo de doenca, se oncontro lm-
#

E

:.A

possibilitado de comparecer as sess6es da Camara.  roquo-
rer licenea,  informando mediante laudo medico.

11  -  solicitar  licenea  para tratar  de  interessos  par-
ticulares.

CApiTUL0 V
Da Extin€ao, da Perda do Ivlandato e das Vagas

Art.  16. As vagas  na Camara Municipal dar-so-ao por oxtln.

eao ou perda do mandato do vereador.

§1°. A extineao verifica-se por morte,  rondncla,  falla
de  posse  no  prazo  legal  ou  regimental,  perda  ou  suspoiisao
dos  direitos  politicos,  ou  por qualquer outra causa legal  habll.

§2°, A perda dar-se-a por deliberacao do Plonarlo,
na forin-a`e  nos casos  previstos na legislacao vigente.

Art.17.  Em qualquer caso de vaga,  Iicenca ou invostldlml llti

cargo de secrefario  municipal ou  equivalente,  o prosl(lfliilii (lii
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Camara convocafa, imediatamente, o respectivo suplente.

§1°  0  suplente  convocado  devefa  tomar  posse
dentro  do  prazo  previsto  para  o  vereador,  a  partir  do  co-
nhecimento  da convocacao,  salvo  motivo justo  aceito  pela
Camara,  sob pena de ser considerado renunciante.

§2°  Em  caso  de  vaga,  nao  havendo  suplente,  o

presidente comunicara o feito dentro de 48 (quarenta e oito)
horas  ao Tribunal  Plegional  Eleitoral.

§3°  Enquanto  a  vaga  a  que  se  refere  o  paragrafo
anterior nao for preenchida,  calcular-se-a o quorum em fun-

cao dos vereadores remanescentes.

Art.18.  A  extincao  do  mandato  torna-se  efetiva  pela  de-
claraQao  do  ato  ou  fato  extintivo  pela  presidencia,  que fara

constar na ata;  a perda do mandato torna-se efetiva a partir
do docreto legislativo,  promulgado pelo presidente e devida-

mente publicado.

Art.19.  A  rendncia  far-se-a  por  oficio  dirigido  a  Camara,

reputando-se aberta a vaga a partir de sua protocolizaeao.

CApjTUL0  VI

Dos Sorvi§os Administrativos da Camara

Arl.20.  Os  sorvi§os  administrativos  da  Camara  incumbem
a sua secretarla e  reger-se-ao  por ato  regulamentar pr6prio
baixado pelo presidente.

Paragrafo tlnico. As determinag6es do presidente
a   secretaria   sobre   expediente   serao   objeto   de   ordem
do   servico,   e   as   informae6es   aos   servidores   sobre   o
dosompenho de suas atribuie6es constafao de portarias.

All.21.  A  exoneracao  e  demais  atos  de  administraeao  do
lliiicloiiallsmo da Camara competem ao presidente de acor-
tltl  I;olll  :I  loolslacao  vigente.

§1°. A Camara somente podefa admitir servidores
liit)dkJiito concurso  pdblico de provas,  ou  de  provas  de titu-



los,  apes  a  cria€ao  dos  cargos  respectivos,  atrav6s  tla  in-
solueao aprovada por maioria absoluta dos seus mombms.

§2°.   Prescindifa  de   concurso  a  nomo;ic,1o  p;mi
cargos  em  comissao  declarados  em  lei,  de  llvro  iitiino:Ic.lil
e exoneraeao.

§3°.  As  promo€6es  obedecerao  aos  crit6rlos  (lt)
merecimento e antiguidade  reguladas por lei.

§4°.   Salvo   os   casos   previstos   em   lei,   6   veda-

:fae,tv:n::'ar%amou::rae€qau:p::a%%%s::,qduoa'3::;,cnoat:|ebz,icopa#1
legislativo  municipal.

Art. 22. Poderao os vereadores interpelar a presldencla sobro
os  servieos  da secretaria  ou  sobre  a situacao  do  respectlvo

pessoal ou apresentar sugest6es sobre os mesmos em pro-
posieao encaminhada a Mesa, que delibera sobre o assunto.

Art.  23. A correspondencia oficial da Camara sera feita  polfl
sua secretaria,  sob responsabilidade da presidencia.

Paragrafo     tinico.     Nas     comunicacoes     sobro
deliberae6es da Camara indicar-se-a se a medida fol tomada

por unanimidade ou maioria,  nao sendo permitido a Mesa e
a nenhum vereador declarar-se voto vencido.

CApiTLJL0  Vll

Lideres e Vice-Lfderes

Art.  24.  Lideres  sao os vereadores  escolhidos  polas  ropro-
sentae6es  partidarias  ou  BLOCOS  FIARLAMENTAPIES  para

expressar em Plenario, em nome deles, o seu ponto do vlsta
sobre os assuntos em debate.

§1°.  A  indicaeao  dos  lideres  partidarios  sera  folta
no inicio da primeira e da terceira sessao leglslatlva do cada
Legislatura,  e comunicada a Mesa,  em documento subscrl-
to,  pela maioria dos membros da respectiva bancada.

§2°.   Os  vice-Iideres  das   representaQbo£  I);ii llfl;1
rias  serao indicados pelos  respectivos  llderos.
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§3°.  Ausente  ou  impedido  o  lider,  as  suas  atribui-

c6es serao exercidas  pelo vice-lider.

§4°.  0  lider,  al6m  de  outras  atribui?6es  regimen-
tais, tern as seguintes prerrogativas:

I -em  qualquer tempo  da  sessao,  os  lideres  dos

partidos, pessoalmente e sem delegaeao, poderao fazer co-
municac6es destinadas ao debate em torno de assuntos de
relovancia  municipal.

11  - participar,  pessoalmente  ou  por intermedio  do
vlco,  dos trabalhos  de  qualquer comissao  de  que  nao  seja
membro,  sem direito a voto.

Ill  -  encaminhar  a  votacao  qualquer  proposicao
sujeita a deliberacao do Plenario para orientar sua bancada,

i]or tompo nao superior a urn minuto.

Art. 25. Os lldores da maioria,  da minoria,  dos partidos,  dos
Ltltjcos parlamontares e de governo constituem o Col6gio de
Lldoros.

§1°. As  representac6es  partidarias  poderao cons-
tltiilr bloco  parlamentar.

§2°.  0 bloco parlamentar tera lider.

§3°. As lldorancas dos blocos parlamentares ou do
(iovori`o podorao expressar suas posic6es, quando da vota-
cao do proposlcoes, ou para fazer uso da palavra, durante o
porlodo destlnado as comunicae6es de lideraneas.

§4°, A maioria e a minoria tefao lideres e vice-lideres.

§5°. Formada a maioria,  a minoria sera aquela que
»,,  1' ,,,,, pusor.

loo.  0  llder  da  maioria  e  o  da  minoria  serao  os
ll(lorilN   (I(is   blocos   parlamentares   ou   das   representae6es

iiiirlinmiitdros que as comp6em.

All.  ZO.  0  i]rofolto  podera  indicar  vereador  para  exercer  a



funeao de lider do governo.

Paragrafo    tinico.    0    lider   do    governo    potlor,1
indicar  vice-lider  dentre  os  integrantes  das  repros()iil:iqf)ns

partidarias que apoiam o governo.

Art.  27.  As  comunica?6es  de  lideranca prevlstas  iii}:;lii  llii~

gimento,  destinam-se  aos  lideres  que  queiram fazor uso tJ:I
palavra, por periodo de tempo nao superior a cinco mlnutos,
nao sendo permitido apartes.

Paragralo nnico. E permitido aos lideres a cessao
entre   si,   do   tempo   total   que   lhes   e   atribuldo   na   forma
deste artigo.

Art.  28.  E  facultado  a  cada  lider  o  uso  da  palavr:I  |}or  rmi-

zo  de  ate  dez  (10)  minutos,  em  qualquer fase  da  sossao,
especialmente,    para   tratar   de   interesse   partldarlo   e/oil
do governo.

TiTUL011

DOS  6RGAOS  DA CAMARA

cApiTUL0 I
Da Mesa

Elei§ao, Composi9ao e Atribui§6es

Art. 29.  Imediatamente ap6s a posse, os vereadores rounlr-
-se-ao sob a presidencia do vereador eleito que tenha exor-

cido  6  maior cargo  hiefarquico  na  Mesa  Diretora  da  Lools-
latura anterior,  ou  na  hip6tese  de  nao existir,  o  mals votddo
entre os presentes, havendo maioria absoluta dos mombroB
da Camara, elegerao os componentes da Mosa.

§1°.  0  vereador,  investido  na  condlcao  do  proBl-
dente, ten direito a voto.

§2°.  Nao havendo ntlmero legal,  o veroador,  lnvos-
tido na condieao de presidente, permanecera na prosldoncla
ate que seja eleita a Mesa.

§3°.  Na  eleieao  da  Mesa  Dlretora  obsorv.irf,o-.1Ii
os seguintes procedimentos:
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I  -chapa(s)  completa(s)  ou  individual(ais),  des-
de que decorrente(s) de acordo partidario,  com a indicaeao
do(s) candidato(s) ao(s) respectivo(s) cargo(s) da Mesa Di-
retora, sera(ao) encaminhada(s) a secretaria da Camara, ate
30 (trinta)  minutos antes do horario regimental para infoio da
sessao,  para ser protocolada;

11 -cada vereador s6 podera disputar urn cargo da
Mesa  Diretora;

Ill-chamadaregimentalparaverificapaodo"quorum";

lv - a apresentacao da cedula, folha de votaeao e
colocacao da urna;

V - a eleieao  dos  membros  da  Mesa Diretora far-
-se-a em votacao por escrutinio secreto e por maioria de vo-

tos,  presente  polo  menos a  maioria absoluta dos  membros
da  Camara,  mediante  c6dulas  impressas  ou  datilografadas
com  a  lndlcacao  dos  nomes  dos  candidatos  e  respectivos
cargos,  sendo-as  rubricadas  pelo  presidente  e,  para  res-

guardar o sigilo do voto, cada cedula sera recolhida em urna
a vista do  Plenario;

Vl  -  a  votacao  far-se-a  pela  chamada  dos  ve-
roadoros,  em  ordem  alfab6tica,  para  assinarem  a folha  de
votacao o colocar em urna seus votos;

Vll  - encerrada a votacao,  o  presidente fa fa a  lei-
tura dos votos, determinando sua contagem e proclamando
os eleitos, que serao,  automaticamente, empossados;

Vlll  - na  elei€ao  da  Mesa  Diretora,  se  houver em-

pate  para  o  mesmo  cargo,  concorrerao  os  dojs  mais  vo-
tados  a  urn  segundo  escrutinio  e,  persistindo  o  empate,  o
iTiais idoso sera considerado vencedor;

lx -  o  vereador  no  exercicio  da  presidencia,  no-
iTioara  at6  02  (dois)  funcionarios  da  Camara  para  escruti-
iiiidoros, o cada partido indicara urn de seus membros para
lIIIicloiiar como fiscal na votacao e apuraeao.

Paraoralo   tlnico.    0   fiscal   tern   poderes    para



reclama€ao,   impugnacao,   dendncia   de   irregularl(I:itlli   tMI

frauds e apresentaeao de recursos junto a Justlca.

Art. 30. Na constitui?ao da Mesa Diretora, e assoouHitl:I I;iii-

to  quanto  possivel,  a representa?ao  proporcloml  (lt7s  L]:« 11-

dos  politicos representados  na Camara Municipal.

Art.  31.  Eleita  a  Mesa,  o  presjdente  e  o  prjmeiro  socrotarlt7
assumirao logo ap6s, a direeao dos trabalhos da Camara.

Art. 32. A Mesa Diretora da Camara comp6e-se dos cargos
de  presidente,  vice-presidente  e  primeiro  e  segundo  secro-
tarios, os quais se substituirao nesta ordem.

§1°.  0  presidente  e  o  primeiro  (10)  secrotArlo  so-
rao  substituidos  nos  seus  impedimentos  e faltas  polo  vlco-
-presidents  e  segundo  (20)  secretario,  respectivamento.  na

ausencia do  presidents e do vice-presidente,  os secretarlos
os substituirao;

§2°. Ausentes os secretarjos,  o presidente convo-
cafa qualquer vereador para assumir os encargos da socro-
taria da Mesa.

Art.  33.  A eleieao  para  renovaeao da  Mesa  Diretora,  no  bl-
enio  subsequente,  realizar-se-a,  sempre,  na  dltima  sessao
ordinaria  do  mss  de  novembro,  empossados  os  eleitos  no
dia  1 0 de janeiro.

•       §1°.  A  sessao  de  que trata  o  caput deste  artlgo,

sera reservada a eleieao da Mesa Diretora;

§2°. Cabera ao presidente,  cujo mandato s() fin:I,
ou a seu substituto legal,  proceder a eleicao para ti ronova-

eao da Mesa Diretora, convocando sess6es dlarlas, quando
nao observadas as exigencias regimentals, dlsposto no artl-

go 29 e o paragrafo 30;

§3°. 0 presidente da Mesa em exercicio tom dlrolto
a voto.

Art.  34.  0  suplente  convocado  no  exercicio  temporarlo  (lo
mandato de vereador,  nao podefa ser eleito membro olollw
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da Mesa Diretora da Camara,  podendo,  no entanto, compor
as  comiss6es  permanentes,  e,  quando  convocado,  podera
secretariar, eventualmente os trabalhos.

Art.  35.  A  Mesa  6  o  6rgao  diretor  de  todos  os  trabalhos
legislativos e administrativos da Camara.

Art. 36. As func6es dos membros da Mesa cessarao:

I - pela posse da Mesa eleita para o periodo legis-
lativo  segLlinte;

11 - pelo termino do mandato;

Ill -pela rendncia apresentada por escrito com fir-
rna reconhecida;

lv - pela destitui€ao;

V - pela morte;

Vl  -  pelos  demais  casos  de  extineao  ou   perda
de mandato.

Art.  37.  Qualquer  componente  da  Mesa  podera  ser  desti-
tu`do  pelo  voto  de  dois  tereos  dos  membros  da  Camara,

quando  faltoso,  omisso  ou  ineficiente  no  desempenho  de

i:ar:,:trr:bouj:rot:gsor%97jT::i:'R'eaREaoe::   ,r'
()utro wroador para completar o mandato.                                      j7'

Paragralo    tlnico.    A    destituigao    de    membros
da   Mesa,   isoladamente   ou   em   conjunto,   dependera   de
Pesolucao   da   Camara,   assegurado   o   direito   de   defesa,
devendo  a  representaeao  ser  subscrita,  obrigatoriamente,

por vereador.

All.  30.  Vagando  qualquer  cargo  da  Mesa,  sera  realizida
ololcao para o seu preenchimento, no expediente da primeira
sossao seguinte a verificaeao de vaga.

Paragralo  tlnico.   Em  caso  de  rentlncia  total  da
Mosa,   proceder-se-a  a  nova  eleieao  na  sessao   imediata
1quold  om  que  se  deu  a  rentlncia,  sob  a  presidencia  do
voroador mais votado dentre os presentes.
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Art. 39.  Os  membros da Mesa,  em exerolclo,  a excocao tin

presidente e primeiro secretano, poderao fazer pflrto dfls co-
miss6es permanentes da Camara.

Paragrafo   finico.   0   vice-presldento   o/oii   ii   7"
secretario,  em  vjrtude  de  licenea  ou  afastamonto  tli}  lllulNr,

sera substituido na comissao permanente da qu,il t:I; ii;Irl«,

Art. 40. Compcte a Mesa Diretora da Camara:

I -propor ao Plenato projeto de resolucao quo crlo
ou  extinga  cargos  no  quadro  de  pessoal  da  Camara  o  fino
seus respectivos vencimentos;

11 -elaborar a proposta orcamentaria dH C[1mara a
ser incluida  na  proposta  ongamentaria do  munlclplo  o  lazor,
mediante  ato,  a  discriminacao  analhica  das  dotacdos  ro8.

pectivas,  bern como altera-las quando necessario;

Ill  -  apresentar  projetos  de  lei  dispondo  sobro  fl
abertura de cr6ditos suplementares ou especiais, dosdo qilo
os  recursos  respectivos  provenham  da anulacao parclal oil
total de dotaedes da CalTiara;

IV  -  suplementar,  medjarfe  ato,  as  dotacoos  do
oreamento  da  Camara,  observando  o  limlte  da  autorlzacao
constante da Lei Ongamentaria, desde que os recursos para
sua abertura sejam provenientes da anulaeao total ou parclal
de suas dotaedes ongamentarias;

V - propor projetos de resolu€ao:

a) que   disponham   sobre   abertura   do   crdtllto8
suplementares      ou      especlals,      dtrflvd9
de   anula€ao   parcial   ou   total   do   tlotacAo

da Canara;

VI -propor projeto de decreto leglslatlvo, dlspondo
sobre:

a)  licenea ao prefeito para afastamento do cargo;

•      b) autorizar o prefeito,  por necessidade d8 sorvlqo,

ausentar-se  do  municipio  por  mals  do  qiiln/n
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(15)  dias.

VIl -propor projeto de resolucao dispondo sobre a
fixaeao dos subsidios dos vereadores;

VllI - elaborar e expedir atos sobre:

a) a   discriminacao   analitica   das   dotag6es   orea-
mentarias  da  Camara,  bern  como  a  sua  altera-

cao,  quando necessario;

b) suplementaeao   das   dotae6es   do   ongamento
da  Camara,  observando  o  limite  e  autorizacao
constante da Lei Oreamentaria, desde que os re-
cursos  para  sua  cobertura  sejam  provenientes
da  anulaeao  total  ou  parcial  de  suas  dotae6es
or§amentarias;

c) nomeacao,      exoneracao,      comissionamento,
concessao  de  gratificae6es,  Iicenga,  colocagao
em  disponibilidade,  demissao,  aposentadoria  e

punicao de funcionarios da Camara, nos termos
da Lei;

d) abertura de sindicancia e processos administra-
tivos e aplicacao de penalidades.

IX  -  devolver  a  tesouraria  da  prefeitura  o  saldo
oxistente  na camaraaofinal do exercicio.     ,  `                      i    .

Paragralo tlnico. Os atos administrativos da Mesa
serao  numerados em ordem cronol6gica,  com renovaeao a
cada Legislatura.

Art. 41. A Mesa decidifa sempre por maioria de seus membros.

Art.  42.  Compete  a  Camara,   com  a  san§ao  do  prefeito,`    dispor  sobre   as   mat6rias   de   competencia   do   municipio

a especialmente:

I -dispor sobre tributos,  isene6es e anistias fiscais;

11 -votar a  lei  or€amentaria anual e  o  plano  pluria-

riual  do  investimentos,  LDO,  bern como autorizar a abertura



de cr6ditos suplementares e especiais;

Ill -deliberar sobre obtencao e concossrlo (lo i}lli-

pr6stimos e, operae6es de creditos, bern como su!i liiri"i it
meios de pagamento;

lv -votar o c6digo de postura;

V  -  autorizar  a  concessao  de  aux`lios  e  siihvoii-

e6es;

Vl  -  regular a  administracao  dos  Dens  do  mLinlcl-

pio e autorizar a sua alienacao;

Vll -autorizar a aliena€ao de lm6vols;

Vlll -autorizar a concessao de servlcos pi.Jbllcos:

lx  -  autorizar  a  instituieao  de  direito  real  do  uso
relativo a bens  municipais;

X -autorizar a aceitaeao de doacao com oncarflos;

or sobre o re dos sous sorvl

Xll  -  criar,   alterar  e  extinguir  cargos   ptlbllcos  a

fixar   os   respectivos   vencimentos,   inclusive   de   servlcos

da Camara;

•       Xlll -aprovar cons6rcios com outros  munlc`plos;

XIV -votar o plano diretor;

XV-dardenominapaoapredioselogradourospdbllcos:

Xvl -delimitar o perimetro urbano da sodo munlcl-

pal e das vilas observando a legislacao  pertlnonto,

Art. 43. Compete,  privativamente,  a Camara:

I -eleger a Mesa.

11 -elaborar e alterar o seu  Regimento lnterno;

111 -regular sua pr6pria politica e dispor sobm ;I iir-
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ganizaeao dos  seus servieos e  provimentos  do seu quadro
de pessoal;

IV -propor projetos que criem ou extingam cargos
de seus servieos e fixem os respectivos vencimentos;

V -julgar, no prazo de sessenta dias, contados do
recebimento do parecer pr6vio do,l£EjM, as contas de gover-
no do prefeito municipal;

Vl - dar posse  ao prefeito e ao vice-prefejto e  co-
nhecer de sua rent]ncia;

Vll -conceder licenea ao  prefeito  e  aos  vereado-
res, inclusive quanto ao primeiro, para afastar-se do munici-

pio por mais de quinze dias;

Vlll -deliberar sobre vetos;

lx - criar comiss6es  de  inquerito sobre o fato de-
terminado e por prazo certo,  mediante requerimento de  urn
terco  (1/3)  de  seus  membros,  assegurando  tanto  quanto

possivel, a representaeao proporcional dos partidos;

X - compor as  comiss6es  permanentes de  modo

que,  na  representacao  proporcional,  se  assegure  a  partici-
pacao obrlgat6ria dos  partidos  politicos;

Xl  -  soljcitar  informa§6es  ao  prefeito,  exclusiva-

mente  sobre  fatos  relacionados  com  a  mat6ria  legislativa
em tramite ou sujeita a fiscalizacao da Camara;

XII  -  dar  cumprimento   a  convoca€ao  feita  pelo

prefeito, caso em que os vereadores serao notificados, pes-
soalmente,  mediante  expediente  escrito,  e  com  anteceden-
cia,  no  minimo,  de cinco  (05)  dias da data aprazada para a

convocacao;

XIII -fixar a remunera?ao  do  prefeito,  do vice-pre-

tolto, dos secretarios e dos vereadores, no tlltimo ano da Le-

olslatura, ate sessenta (60) dias antes da elei?ao, vigorando

piira Legislatura seguinte,  observado o disposto na C.F.;



XIV  -  deliberar  sobre  as  infrae6es  polltlco-{ttlmlH

nistrativas do prefeito e dos vereadores,  na forma qiio a  Lol
estabelecer;

XV -  requjsitar a  autoridade  policial  local  para  as-
segurar a ordem no recinto das sess6es;

Xvl - solicitar por interm6dio  da  Mesa,  podldo  do
informae6es sobre fato relacionado com a mat6ria leglslatlva
em transito ou sobre fato sujeito a fiscalizacao da Camara;

Xvll -fiscalizar a execu€ao da Lei Orcamentarla;

XVIIl  -  receber  o  prefeito  ou  os  seus  socrotdrlos
sempre que qualquer deles manifestar o prop6slto do oxpor,

pessoalmente, assunto de interesse ptlblico;

X[X -convocar suplente de vereador, nos casos do
Vagas ou impedTmeit6|6§5iT--r~--~ --

XX -tomar providencias necessarias a regularlda-
de dos trabalhos legislativos;

XXI -conceder titulo de cidadao rionorarlo ou qiial-

quer outra honraria ou homenagem a pessoa, que so dosla-
cou  pelos  relevantes  servicos  prestados  a  municipalldado,
mediante comprova§ao documental.  PerFFiitido. acadavyeroi

;,iivi+;o?;;,,j,``,,
ou qualquer honraria concedida pela Camara a pessoas nao
residentes  neste  municipio,  podera  ser  entregue  om  qual-
c|uer data combinada entre ela e o homenageado,  no omaii~
to, para pessoas que aqui residem fica determlnado o dla 26
de  agosto  -  Dia do  Municipio,  para  essa  entroga,  tudo  om
sessao solene;

§2°.      Na      hip6tese      de      impossibilidade      do
comparecimento     do     homenageado     6-Ihe     facultado
indicar representante.

Xxll  -  lnstitui  no  ambito  da  Camara  Municipal  do
Brejo Santo, a verba de desempenho parlamentar -VDP
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I}as Atribuig6es do Presidelite

Ai.I.  44.  0  presidente  6  representante  legal  da  Camara  nas
suas relae6es externas, cabendo-lhe as fung6es administra-
tivas  e  diretivas  das  atividades  internas,  em  conformidade
com o que lhe confere este  Plegimento lnterno.

Paragralo tlnico. Compete, privativamente, ao pre-
sidente,  nas atividades internas da Camara.

as atividades le islativas:

a) determinar, por requerimento do autor, a retirada
de  mat6ria ainda nao incluida na ordem do dia;

b) recusar recebimento  de  substitutivos  ou  emen-
das,  que  nao  sejam  pertinentes  a  proposieao
inicial;

c) declarar prejudicada  a  proposigao,  em  face  de
rejeicao  ou  aprova€ao  de  outra  com  o  mesmo
objetivo,   salvo   requerimento  que  consubstan-
ciar  reiteracao  de  pedido  nao    atendido  ou  re-
sultante  de  modificac6es  da  situacao  de  fatos
anteriores.

11 - Ouanto as sess6es da Camara:

a)  presldir,  abrir,  encerrar,  suspender  e  prorrogar
as sess6es,  observando e fazendo observar as
normas  le islativas e as determina
sente Reqimento;

b) manter a ordem;

c) conceder ou negar a palavra aos vereadores nos
termos do Regimento e nao permitir divulgae6es
ou apartes estranhos ao assunto em discussao;

d) advertir o orador ou aparteante quanto ao tempo
de que disp6e,  nao permitindo que ultrapasse o
tempo regimental;

e) interromper  o  orador  que  se  desviar  da  ques-
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tao  em  debate,  ou  falar  sem  o  respolto  tlovltlii
a Camara ou  a qualquer de seus  moml)rm,  `ill
vertindo-o,  chamando-o.,a].ordem o, om (::i:iti tlti

insistencia,   cassando-lhe   a   palavri`,   ptiiliiliilti.

ainda, suspender a sessao quando nan ;iliiiillltlii
e as circunstancias exigirem;

f)   convidar  o  vereador  a  retirar-se  do  rocliilii  ilii

Plenario,  quando perturbar a ordem;

g) d_eQi_dJias  quest6es_d_eQpdgm e  as  reclamaQ0os.
ou   submete-IB_.aqQ_.P.I_enar|o   quando   omlsso

pJ3Q9RE
h) determinar  a  leitura,   pelo  vereador  sot:rMrltt,

das   alas,   pareceres,   requerlmentos   o   oulr:is

pe?as  escritas  sobre  as  quais  deva  dollbor,ir
o  Plenario  na  conformidade  do  expedlento  do
cada sessao;

i)   declarar  destinado  ao  Expedients,  a  Ordom  do
Dia,  a  Explicaeao  Pessoal  os  prazos  faciiltiitlns
aos oradores inscritos;

j)   organizar a Ordem do  Dia,  pelo  menos  uma hora
antes da sessao respectiva, fazendo nela constar,
obrigatoriamente, com ou sem parecer das comis-
s6es os projetos de lei com prazo de apreciacao;

k)  determinar de  offoio ou  a  requerimento de qual-

quer vereador, em qualquer fase dos trabalhos a
verificaeao de quorum;

I)   anunciar   a   Ordem   do   Dia,   submeter   a   dls-
cussao   e   votaeao   a   materia   dela   constan-
te,   proclamar   o   resultado   das   votac6es   e
declarar prejudicada;

in)  estabelecer  o  ponto  da  questao  sobre  a  qual
devem ser feitas as votac6es;

n) determinar ao secretario a leitura da ata das co-
municae6es qile entender convenientes;
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o) declarar findo a hora determinada ao expediente
ou  a Ordem  do  Dia  e  os  prazos facultados  aos
oradores;

p) anunciar  o  que  se  tenha  de  discutir  ou  votar e
dar o resultado das votag6es;

q) chamar a ateneao  do  orador,  quando  esgotar o
tempo a que tenha direito;

r)  decidir    sobre    o    impedimento    do    vereador

para votar;

s) anunciar  o  termino   das   sess6es,   avisando,
antes,  aos  vereadores  sobre  a  sessao  seguinte.

Ill=,Qua,n,tod.§+[aposic6es:

a) encaminhar  os  processos  e  os  expedientes  as
comiss6es  permanentes  para  parecer,  contro-
lando-lhes  o  prazo,  e,  esgotado  este  sem  pro-
nunciamento,  nomear relator ad Aoc nos casos

previstos neste regimento;

b) deferir a retirada de  proposieao da Ordem  do  Dia;

c) despachar requerimentos;

d) determinar  arquivamento   ou   desarquivamento
de proposic6es nos termos regimentais;

e) devolver proposieao em que seja pretendido re-
exame da materia rejeitada;

i)   dcterminar,   por  requerimento  do  autor,   a  retira-
da  de  proposieao,  ainda  que  nao   tenha  parecer
da    comissao    ou,    em    havendo,    contrario.

IV - Quanto as atividades administrativas:

a) comunicar   aos   vereadores,    por   escrito,    com
antecedencia  minima  de  24  (vinte  e  quatro)  ho-
ras,   a  convocaeao   de   sess6es   extraordinarias;

b) zelar   pelos   prazos   de   processos   legislativos,
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bern  como  dos  concedidos  as  comiss6os  par-
manentes e ao prefeito;

c) nomear  os  membros  das  comissoes  osi)o-
ciais,  criadas  por deliberacao  da  Camara  o  (lo-
signar-Ihe substitutos;

d)declarar  a  destituieao  de  membro  das  co-
miss6es  permanentes  quanto  incidirem  no  nth-
mero de faltas previstas neste Plegimento;

e) convocar  sess6es  extraordinarias  diarias,  para
deliberaeao  final   dos   projetos   em  tramltacao,
sobrestando-se   as   demais   proposlcoos   p,ird

que ultime a votacao;

f)  anotar,  em  cada  proposicao,  a  decisao tomada

pelo  Plenario;

g)mandar    anotar,    em    livros    pr6prios,    os
precedentes  regimentais,  para solucao de  caso
analogo;

h)providenciar   no   prazo   de   15   (quinz©)   dkis,

a  expedieao  de  certid6es  que  lhe  forem  soliclta-
das, para defesa de direitos e esclarecimentos
de  situap6es   de   interesse   pessoal   "CF,   art.   50,
XXXIV,  b";

i)   convocar a Mesa Diretora da Camara;

j)   executar as deliberae6es do Plenario;

k)  assinar a ata das sess6es,  os editais,  as  porla-
rias e todo o expediente da Camara;

I)   dar  andamento  legal  aos  recursos  interpostos
contra atos seus,  da Mesa,  ou de  presidente de
comissao;

in)  dar posse  ao  prefeito,  vice-prefeito  e  vereado-
res  e  aos  suplentes  de  vereadores,  nos  casos

previstos em  lei;

EE|+J
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n) rubricar  os  livros  destinados  aos  servieos  da
Camara e da secretaria, exceto livros destinados
as comiss6es permanentes;

o) assinar os  autografos  de  leis  aprovados,  desti-
nados a sancao do prefeito;

p) administrar  os  servi?os  da  Camara  Municipal,
fazendo  lavrar  os  atos  pertinentes  a  essa  area
de gestao;

q) fazer,  ao fin de sua gestao,  relat6rio dos traba-
lhos da Camara;

r)  proceder  as   licitae6es   para  compra,   obras   e
servi§os  da  Camara,  de  acordo  com  a  legisla-

cao pertinente,  observados  os  limites  previstos
em  lei;

s)  superintender   os   servicos    da   secretaria   da
Camara,    autorizar,    nos   limites   do   ongamen-
to,  as  suas  despesas  e  requisitar  o  numerario
ao Executivo;

I)   nomear,   exonerar,   promover,   admitir,   suspender
e  demitir funcionarios  da  Camara,  conceder-Ihes
f6rias,  IicenGas,  abono  de faltas,  aposentadoria  e
actescimo  de  vencimentos  determinados  por lei,
e promover-lhes a responsabilidade administrativa,
civil e criminal;

u)determinar  a  abertura  de  sindjcancia  e   in-

qu6ritos administrativos.

V_±lrfro_uJrmrerrogativa_sj
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a) representar a Camara em juizo e fora dele;

b) dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legisla-

tivos e administrativos da Camara;

c)  interpretar  e  fazer  cumpri.r  o  Regimento  lnterno;

d) promulgar as  resolu?6es  e  os  decretos  legisla-
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tivos,  bern como as leis que receberem sancao
tacita e aquelas cujos vetos tenham sido ro|omi-
dos pelo  Plenario,  e nao tenham sido promulo:i-
das  pelo prefeito  municipal;

e) fazer  publicar  os  atos  da  Mesa,  bern  como  fls
resolue6es, os decretos legislativos e as leis por
ele promulgadas;

f)  da audiencia pablica na Camara em dias e horas

pr6-fixados;

g) licenciar-se  da  presidencia quando  precisar au-
sentar-se por mais de quinze  (15)  dias;

h)  providenciar nos termos da Constitulcao Fodoral o

da Lei Organica do  Municipio,  expedicao de certl-

does que lhe forem solicitadas,  relativas a despa-
chos, atos ou informa?6es;

i)   exercer outras atividades correlatas ou previstas
na Lei  Organica do Municipio,  aqul  nao cltadas;

j)   superintender e  censurar a  publicacao  dos tra-
balhos  da  Camara,  nao  permitindo  pronuncla-
mentos que envolverem  ofensas as instituicoes
nacionais,  propaganda  de  guerra,  qualquer tipo
de  preconceito  e  discriminacao,  ou  que  confl-

gurem  crime  contra  a  honra,   que  contiverem
incitamento   a   pratica   de   crimes   de   qualquor
natureza;

k)  manter em nome da Camara, todos os contatos
com o prefeito e demais autoridades;

I)   encaminhar   ao   prefeito   ou   por   seu   interme-
dio   pedidos    de    informae6es   formuladas

pela Camara;

in)  substituir  o  prefeito  e  o  vice-prefeito  na  falta
de  ambos,  completando,  se  for  o  caso,  o  sou
mandato ate que se realizem novas eleic6es nos
casos previstos em lei;
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n) representar sobre inconstitucionalidade de lei ou

ato  municipal;

o) interpelar, judicialmente,  o  prefeito,  quando  este
deixar de enviar o  repasse  legal  ate  a  data  pre-
vista  (CF art.  29-A,  §  20,  11);

p) fazer expedir convites  para  as  sess6es  solenes
da Camara Municipal as pessoas, que, por qual-

quer t`tulo,  merecam a honraria;

q) resolver  sobre  os  requerimentos  que  por  este
Plegimento forem de sua aleada;

r)  dar ciencia ao  prefeito,  em  quarenta  e  oito  (48)
horas,  sob  pena  de  responsabilidade,  sempre

que  se  tenham  esgotados  os  prazos  previstos
na  Lei  Organica do  Municipio;

s)manter   e    dirigir   a    correspondencia    oficial

da Camara;

t)  dar  andamento  legal  aos  recursos  interpostos
contra atos seus,  Mesa ou da Camara.

Art.  45.  Competencia geral,  dentre outras:

I  - qualquer cidadao  podefa assistir as  sess6es  da
Ca"ra,  na parte do recinto reservado ao ptlblico, desde que:

a) apresente-se convenientemente trajado;

b) nao porte armas;

c) conserve-se em silencio durante os trabalhos;

d) nao manifeste apoio ou desaprovaeao ao que se

passar em  Plenario;

e)  respeite os vereadores;

f)  atenda as determinae6es da presidencja;

Paiagralo  nnico.  0  presidente  podefa  determinar
a rotlrada do recinto do assistente que se conduza de forma
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a  perturbar os  trabalhos  e  evacuafa  o  recinto  §empre  quo

julgar necessario.

11  -o  policiamento  do  recinto  da  Camara  compo-
te,  privativamente,  a  presidencia e sera feito,  normalmento,
com  o  auxilio  de  seus  funcionarios,  podendo  o  presidento
requisitar foreas,  quando  necessarias  a preservacao da  ro-

gularidade do funcionamento da Camara;

Ill -se,  no  recinto  da Camara,  for cometida  qual-

quer infraeao penal,  o presidente fa fa a prisao em flagrante,
apresentando o infrator a autoridade policial competente pa-
ra lavratura do auto e instalacao do flagrante,  comunicando
o fato a autoridade policial competente,  para instauracao de
inqu6rito;

lv -manter a ordem no recinto da Camara, poden-
do solicitar a fonga  necessaria para este tim,  depois  de  ad-
vertir os assistentes e mandar evacuar o  recinto,  no caso
de desobediencia;

V -credenciar agente de imprensa, para assegurar
a publicidade dos trabalhos  legislativos;

Vl - realizar audiencia pdblica com autoridades da
sociedade civil e com membros da comunidade;

Vll -ordenar despesas da Camara e assinar che-

qLies.nominativos  ou  ordem de  pagamento;

Vlll    -   determinar    licita€ao    para    contratacao
administrativa  de  competencia  da  Camara,  quando  exiglvol.

Art.  46.  0  presidents  s6 podera votar na eleieao da M8sa a
das comiss6es permanentes, nas votae6es secretas quando
a  mat6ria  exigir quorum  de  2/3  (dois tengos)  ou  de  malorla
absoluta dos membros da Camara e quando houver empate
em qualquer votaeao do Plenario.

Paragrafoanico.Opresidenteficaimpedidodevotar
nos  processos  em  que  for  interessado  como  denunciante
ou denunciado.

Art.  47.  0  presidente  podefa  apresentar  proposicao  a  con-
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sideracao   do   Plenario,   mas   para  discuti-la,   devefa  afastar-
-se  da  presidencia  enquanto  se  tratar  do  assunto  proposto.

Art.  48.   Quando  o  presidente  se  omitir  ou  exorbitar  das
fune6es  que  lhe  sao  atribuidas  neste  Regimento,  qualquer
vereador podera reclamar sobre o fato,  cabendo recurso do
ato ao Plenario.

§10.  0  presidente devera cumprir a decisao  sobe-
rana do Plenario sob pena de destituigao.

§2°.  0  recurso  seguira  a  tramita€ao  indicada  no
drt.  235  deste  Regimento.

Art.  49.  0  vereador  no  exercicio  da  presidencia,  estando
com a palavra, nao podera ser interrompido ou aparteado.

Art.  50.  Nos  casos  de  licenca,  impedimento  ou  ausencia
(lo   prosldente   do   municipio,   por  mais   de   quinze   dias,   o
vlco-prosldonto  ficara   investido   da   plenitude   das  fune6es
dd  prosldeiicla.

Art. 51. Os atos do presidents observafao:

I  -  Ato,  numeracao  em  ordem  cronol6gica,  nos
seguintes casos:

a) regulamentacao dos servicos administrativos;

b)nomeacao    de    membros    das    comiss6es
especiais,     parlamentar     de     inqu6rito     e
de representacao;

c) assuntos de carater financeiro;

dLdL@ ao de substituto das comiss6es;

e) outros  casos  de  competencia  da  presidencia  e

que nao estejam enquadrados como portaria.

11 -Portaria,  nos seguintes  casos:

a)  remissao,  admissao,  ferias  e  abono  de  faltas
dos funcionarios da Camara;

Ill - lnstru€ao,  para determina?6es aos servidores
da Camara.
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Art. 52. Compete ao vice-presidente:

I - substituir o presidente da Camara em suas fal-
tas, ausencias,  impedimentos ou liceneas;

11  -  promulgar  e  fazer  publicar,  obrigatoriamente,
as resoluc6es e os decretos legislativos,  sempre que o pre-
sidente, ainda que se ache em exercicio, deixar de faze-lo no

prazo estabelecido;

Ill  -  promulgar  e  fazer  publicar,  obrigatoriamente,
as leis, quando o prefeito municipal e o presidente da Cama-
ra, sucessivamente, tenham deixado de faze-lo, sob pena de

perda do mandato de membro da Mesa.

Paragralotinico.Noscasosdelicenca,impedimento
ou  ausencia  do  municipio  por  mais  de  15  (quinze)  dias,  o
vice-presidente  ficara  investido   na  plenitude  das  func6es
de  presidente.

cApiTUL0  111

Do Secretario

Art.  53.  Compete ao  primeiro  (10)  secretario:

I -constar a presenea dos vereadores ao se abrlr a
sessao,  confrontando-a com o  livro de  presenca,  anotando
os faltosos,  com causa justificada ou  nao,  assim como en-
cerrar o  referido  livro ao final da sessao;

11 -fazer a chamada dos vereadores nas ocasi6es
determinadas  pelo  presidente;

Ill -Ier a ata da sessao anterior quando requerlda,
bern como as  proposie6es e  demais pap6is  que devam sor
do conhecimento do  Plenario;

lv -fazer a inscri€ao de oradores;

V  -  superintender  a  redacao  da  ata,   resumindo
os  trabalhos  da  sessao  e  assinando-a,  juntamente,   com
o presidente;

Vl - redigir as atas das sess6es secretas e efetuar
as tramita€6es necessarias;
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VII - assinar com o  presidente os  atos da Mesa e
os autdgrafos destinados a sancao;

Vlll -inspecionar os servieos da secretaria e cola-
borar na execucao do  Regimento  lnterno;

lx -anotar o tempo que o orador ocupa na Tribuna,

quando for o caso,

Art.  54.  Compete ao segundo  (20)  secretario:

I  -substituir  o  primeiro  (10)  secrefario  nas  suas
llcollcas,  impedimentos e ausencias;

11  -auxiliar  o  primeiro  (10)  secrefario  no  desempe-
nho de  suas  atribuic6es,  quando  da realizaeao  de sess6es.

CApiTUL0  lv
Das Comiss6es

Art. 55. As comiss6es sao 6rgaos tecnicos constituidos pe-
los  pr6prios  membros  da  Camara,  destinadas,  em  carater

permanente  ou transit6rio,  a proceder estudos,  emitir pare-
ceres  especializados,  realizar investigae6es e  representar o
legislativo.

Paragralo  tlnico.  As  comiss6es  da  Camara  sao:

iit7riTI:`nontos,  especiais  e  de  representa?ao.

Art. 56. As comiss6es permanentes tern por objetivo, estu-
dar as  proposic6es  e  os  assuntos  submetidos  ao  seu  exa-
me,  manifestando sobre eles sua opiniao e parecer.

Paragralo tinico. As comiss6es permanentes  sao

quatro  (04),  composta cada  uma,  de tres  (03)  vereadores,
com as seguintes denominae6es:

I-aComissaodeLegislapao,JustieaeRedapao-CLJR;

11 - a Comissao de  Finaneas  e  Oreamento - CFO;

Ill  -  a  Comissao  de  Cultura  e  Assistencia  Social  -
GAS;

lv -a comissao de Etica e Decoro pariamemar - CEDP
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Art.   57.   As  comiss6es   permanentes   da  Camara   previs-
tas   neste   Regimento   lnterno   terao   prazo   de   dois   (02)
anos,  permitida  a  recondueao  de  seus  membros  para  os
mesmos cargos;

§1°.  Na composieao das comiss6es,  quer perma-
nentes, quer tempofarias, assegurar-se-a, tanto quanto pos-
sivel,  a  representa€ao  proporcional  dos  partidos  ou  blocos

parlamentares que participem da Camara;

`^  w   §20.  Os  membros  das  comiss6es  serao  designa-

dos  pelo  presidente,  por indica€ao dos  lideres.

§3°.    0    suplente    convocado    para    o    exerci-
cio   temporario   do   mandato,    podera   ser   indicado   para
compor a comissao.

Art.  58.  Os  lideres  entregafao  a  Mesa,  nos  dois  dias  dteis
subsequentes, as indicae6es dos membros das comiss6es.

Paragrafo   dnico.    Recebidas   as   indicac6es,   o

presidente fara a designaeao das comiss6es.

Art.  59.  As  comjss6es,  logo  que  constituidas,  reunir-se-ao

para eleger os respectivos presidentes e secretarios, delibe-
rar sobre os djas de reuniao e ordem dos trabalhos,  delibe-
rac6es que sefao consignadas em livro pr6prio;

.       §10. Ao presidente da comissao competente subs-
tituir o  secretario  e  a  este,  terceiro    membro  ou  relator  da
comissao;

§2°. Os membros das comiss6es serao substitu`dos
se  nao  comparecerem  a  cinco  (05)   reuni6es  consecutivas.

Art.  60.  Nos  casos  de  vaga,  licenea  ou  impedimento  dos
membros  da comissao,  cabers  ao  presidente  da  Camara  a
designa€ao  do  substituto,  escolhido  sempre  que  possivel,
dentro da mesma legenda partidaria.

Arl.  61.  Compete  aos  presiderfes  das  comiss6es  permanerrfes:

I -determinar o dja de reuniao da comjssao, dando
ciencia a Mesa;
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11 -convocar reuni6es da comissao;

Ill  -  presidir  as   reuni6es   e  zelar  pela   ordem
dos trabalhos;

IV - receber a mat6ria destinada a comissao e de-
slgnar-lhe relator;

V - zelar pela observancia dos prazos concedidos
A comlssao;

Vl  -  representar  a  comissao  nas  relae6es  com  a
Mtlsa o o  Plonario;

Vll -conceder visto de materia,  por 03  (tres)  dias,
ao  membro  da  comissao  que  o  solicitar,  salvo  no  caso  de
trdmitacao em regime de  urgencia;

Vlll  - anotar,  no  livro  de  protocolo  da comissao,  os

procossos  rocobldos  e  expedidos,  com  as  respectivas  datas;

lx -anotar no  livro  de  presenea  da  comissao,  os
nomes  dos  membros  que  compareceram  ou  que  faltaram,
com oxpressa referencia as faltas justificadas.

§1°.  A16m  de  poder funcionar como  relator,  o  pre-
sldoilto tora sompre direito a voto;

§2°. Dos atos do presidente cabe a qualquer mem-
bro da coiTilssao rocurso ao  Plenario.

-```.        S3°.   As   comiss6es   permanentes   nao.poderao

reunir-se  durante  a  fase  da  Ordem  do   Dia  das  sess6es-
da Camara.

Art.  62.  Compete  a  Comissao  de  Legisla?ao,  Justica  e  F3e-
(I:icao   manifestar-se  sobre  todos  os   assuntos  entregues
i\  sua  apreciacao,   quanto   ao  seu  aspecto  constitucional
0  looal.

§1°.   E  obrigat6ria  a  audiencia  da  comissao  so-
l)rtl  todos  os  processos  que  tramitem  pela  Camara,   res-
siilvados  os  que,  explicitamente,  tiverem  outro  destino  por

Oslo  f]Ofllmonto;



§2°.  Concluindo  a  Comissao  de  Legislacao,  Jus-
tiea  e  Redacao  pela  ilegalidade  ou  inconstitucionalidade  do
urn projeto,  deve o  parecer vir a Plenario  para ser discutido
e, somente quando rejeitado,  prosseguira o processo.

Art.  63.  Compete  a  Comissao  de  Financas  e  Orcamento
emitir  parecer  sobre  os  assuntos  de  cafater  financelro  o,
especialmente sobre:

I - a proposta or?amentaria,  diretrizes orcamenta-
rias  e  plano  plurianual;

11 -parecer prfevio do Tribunal de Contas dos Muni-

_cip__i_9s„  relativo a presta€ao de cTrini~:a§-do  prefeito;

111   -   proposi?6es   referentes   a   materia  trlbutarla,
abertura  de  cr6ditos  adjcionais,  empfestimos  pdbljcos  e  as

que,  direta ou  indiretamente,  alterem  a  despesa ou  a  recelta
do  municipio,  acarretem  responsabilidades  ao efario  munici-

pal ou interessem ao credito e patrim6nio ptlblico municipal;

IV  -   balancetes   e   balaneos   da   Prefeitura   para
acompanhar o andamento das despesas ptlblicas;

V  -  proposi€6es  que  fixem  ou  aumentem  a  ro-
muneraeao  do  servidor  e  que  fixem  os  subsldios  do  pro-
feito,    vice-prefeito,    presidente    da    Camara,    vereadores
e VDP;

•       VI-zelarparaque  nenhumalei,  emanadada  ca-

mara, erie encargos para o efario municipal,  sem que espe-
cifique os recursos necessarios a sua execu§ao.

Paragralo    tlnico.    E    obrigat6rio    o    parecor   da
Comissao   de   Finaneas   e   Ongamento   sobre   as   mat6rlas
citadas  neste  artigo  e  seus  itens  11  e  V,  nao  podendo  ssr
submetidas   a   discussao   e   votaeao   do   Plenarlo   sem   o

parecer,  ressalvando o disposto no paragrafo 40, do art. 67.

Art.  64..i Tratando-se  de  mat6ria em que as comissfeL§<.e   o
Plenario  tenham   pleno   conhecimento, que  apresente  ne-
cessidade de  urgencia  na  sua tramita€ao  e  nao

ou   financeira  TUGmotivos   de   controv6rsia

jam  estudos  mais
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Paragrafo   dnico.   A. ±r_apj±ai4Q__o_rdJEi±j? ._apli_ca-
se  as  proposic6es  que  nao~e_§t9jam  submetidas  ao  regirie=
de urgencia.

Art.   65.   Compete   a   Comissao   de   Cultura   e  Assistencia
Social  emitir  parecer  sobre  todos  os  projetos  referentes  a
educa§ao,  ensino,  artes,  patrjm6nio  hist6rico,  esportes,  hi-

giene,  satlde ptlblica e obras  assistenciais.

Art. 66. Ao presidente da Camara, incumbe, dentro d.o prazo
lmprorrbgavel de tres  (03)  dTias, a ctntar-da data de aceita-        ^`

.§ao das proposic6es pelo Plenario,  encaminha-las a comis-
sao competente para exar?r_ paEC+2|.

Paragralo    tlnico.
iniciativa   do   prefeito,   que  tenha  sido   solicitada   ur

entra.di

de

o  prazo  de tres  (03)  dias  sera  contado  a  partjr da  data  da
do  mesmo  na secretaria  da

da apresentacao pelo Plenario.

Art.  67.  0  prazo  Dara\-i  comissao  exararArt.  67.  0_  prazpLpe[aj arecer  sera  de

qoz  (10)  dias,  a  contar da data  do  recebimento  da  mat6ria     \~
pelo  presidente  da  comissao,
do  Plenafro

§1°.  0  presidente  da  comjssao  tera  o  prazo  im-

prorrogavel de dois  (02)  dias para designar relator,  a contar
da data de despacho do presjdente da Camara;

§20.  0  relator designado tefa o  prazo de tres  (03)
dias para  apresentaeao de parecer;

§3°.  Findo  o  prazo,  sem  que  o  parecer seja apre-
sentado,  o  presidente  da  comissao  avocafa  o  processo  e

omitlfa o  parecer.
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§4°. Findo o prazo, sem que a comissao designada
tenha  emitido  o  seu  parecer,  o  presidente  da  Camara  de-
signafa uma comissao especial de tres  (03)  membros  para
exarar parecer dentro do prazo jmprorrogavel de cinco  (05)
dias.

§5°.  Findo  o  prazo,  previsto  no  paragrafo anterior,
a materia sera incluida na Ordem do  Dia,  para deliberaeao.

§6°. Nao se aplicam os disposftyos deste artl.go a Co-
missao  de  Legislaeao,  Justi?a e  Redapao,  para a  redapao final.

§7°.    Quando  se tratar de  projeto  de  iniciativa  do

prefeito,  em  que  tenha  sido  solicitada  urgencia,  os  prazos
serao  os  seguinct:s:    `  \.,._      _.,+f,L3A\_rfu.`   ~v.   \.  .

I  - para  a  cb`missao  exarar parecer sera de  cinco

(05)  dias,  a contar da data de  recebimento da  mat6ria  pelo
presidents da comissao;

11 -o presidente da comissao tefa o prazo de dols

(02) dias para designar o relator, a contar da data de despa-
cho do presidente da Camara;

Ill - o  relator designado tera o  prazo  de  dois  (02)

dias,  para apresentar parecer, findo o qual, sem que o pare-

cer seja  apresentado,  o  presidente  da  comissao  avocara  o

processo e emitira o parecer;

lv  -  findo   o   prazo   para   a   comissao   designa-

da  emitir  o  seu  parecer,  o  processo  sera  enviado  a  outra

comissao  ou  incluido  na  Ordem  do  Dia  sem  o  parocer  da

comissao faltosa;

V -  o  processo  nao  podefa  permanecer  nas  co-
miss6es  por prazo  superior a doze  (12)  dias,  ultrapassado

este  prazo,  o  projeto  na  forma  em  que  se  encontrar,  sera

incliiido na Ordem do  Dia da primeira sessao ordinaria.

§8°.  Tratando-se  de  projeto  de  codificacao,  serao
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lrliillcados  os  prazos  constantes  deste  artigo  e  seus  pa fa-

(iralos  1`'  e  60.

All. 60. 0 parecer da comissao que for submetida a propo-
slcao, concluira,  sugerindo a sua adoeao ou a sua rejei?ao,
as emendas ou substitutivos que julgar necessarios.

Paraoralo    tlnico.    Sempre    que    o    parecer   da
comlssao  concluir  pela  rejeicao  da  proposi§ao,   devera  o
Ploii.1rlo  dollborar  primeiro  sobre  o  parecer,  antes  de  entrar
li:I  (:(iiisldoracao  do  projeto,

Art.  69.  0  parecer  da  comissao  devefa,  obrjgatoriamente,
sor asslnado por todos os seus  membros,  ou  pela  maioria,
dovendo o voto vencido ser exarado em separado, indicando
;I rostrlcao feita e nao podendo sob pena de responsabilida-
ilo,  dolxdr do subscrever.

Art.  70.   No  oxorclcio  de  suas  atrjbui€6es,   as  comjss6es

iit}tliirao  convocar pessoas  interessadas,  tomar depoi-
lllolitos,  sollcltar  lnformac6es,  documentos  e  proceder

:I toads  as dlllgencias  que julgarem  necessarjas ao  esclare-
clmento do assunto.

Arl.  71.  Poderao  as  comiss6es  requisitar  do  prefeito,  por
lntormedio  do  presidente  da  Camara,   jndependentemente
do  dlscussao  o  votacao,  todas  as  informag6es  que  julga-
rom  nocossarlas,  ainda  que  nao  se  refiram  as  proposiQ6es
onlmfliios  a  sua  apreciacao,  desde  que  o  assunto  seja  de
tispocliilldado da comissao,

§1°.Semprequeacomissaosolicjtarjnforma€6es
do prefeito, fjca jnterrompjdo o prazo a que se refers o artigo
67 deste Regjmento,  ate o maximo de trinta (30)  dias, findo
o qual devefa a comissao exarar o seu parecer.

§2°. 0 prazo nao sera interrompido quando se tra-
tar do  projeto de  iniciatjva do  prefeito,  em que for solicitada
urooncla,  nests  caso,  a comissao  que solicitar as  informa-

cOos podera completar seu parecer ate qLlarenta e oito  (48)
horas apds as respostas do  Executivo,  desde que o  projeto
so oncontre em tramitacao no  Plenario.  Cabe ao  presidente
da  Camara  diligenciar junto  ao  prefeito,  para  que  as  infor-
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mae6es  solicitadas  sejam  atendidas  no  menor  espaco  de
tempo possivel.

Art.  72.  As  comiss6es  permanentes  da  Camara  tern  livre
acesso  as  dependencias,  arquivos,  Iivros  e  papeis  das  ro-

partie6es  municipais,  solicitadas  pelo  presidente da Gama-
ra,  ao  prefeito que designafa urn ou  mais funcionarlos  para
atender ao solicitado.

Art.  73.  As  comiss6es  reunir-se-ao  em  salas  pr6prias  na
sede da Camara.

Paragralo tlnico. As comiss6es somente poderao
deliberar com a presenea da maioria de seus membros.

Art.  74. As comiss6es especiais  (temporarias)  serao cons-
tituidas  a  requerimento  escrito  e  apresentado  por qualquer
vereador,  durante o  Expediente,  e terao suas finalidades es-

pecificadas  no  requerimento que as construirem,  cessando
suas  fune6es  quando  finalizadas  as  deliberac6es  sobre  o
Objeto proposto.

§1°. As comiss6es especiais sefao compostas de
tres (03) membros, salvo expressa deliberacao em contrarlo
da Camara;

§2°.  Cabe  ao  presidente  da  Camara  designar  os
vereadores que devam constituir as comiss6es, observadas
as composie6es partidarias;

§3°.  As  comiss6es  especiais  tern  prazo  determi-
nado  para  apresentar  relatorio  de  suas  atividades,  marcado

pelo  pr6prio  requerimento  de  constituieao  ou  pelo  presidento.

§4°.  Nao sera criada comissao especial  enquanto
estiverem   funcionando,   concomitantemente,   pelo   menos
duas,  salvo  deliberaeao  por  parte  da  maioria  absoluta  dos
membros da Camara.

Art.  75.  A  Camara  criara  Comissao  Parlamentar de  lnqu6-
rito   para  apuraeao   de  fatos   determinados  que  se   inclua
na   competencia   municipal,   por   prazo   certo   para   apura-

eao,  mediante  e  a requerimento  de  urn tengo  (1/3)  de  seus
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membros,  de  acordo  com  o  que  prescreve  a  Lei  Organica
do  Munic`pio.

Art.  76.  A  Comissao  de  F{epresentaeao  tern  por  finalidade
representar  a  Camara  em  atos  externos,  de  carater  social
ou  cultural  inclusive  participaeao  em  congressos,  por  de-
signacao da Mesa ou a requerimento de qualquer vereador,
aprovado pelo Plenario.

Paragralo  tlnico.  Os  membros  da  Comissao  de
Ploprosontacao   deverao   apresentar  relat6rios   ao   Plenario
dds atlvldades desenvolvidas durante a representaeao.

Arl.  77.  0 presidente designara uma comissao de vereado-
res  para  receber  e  introduzir  no  Plenario,  nos  dias  de  ses-
sao,  os visitantes oficiais.

Paragralo   dnico.    Urn   vereador,    especialmente
dosignado   pelo   presidente,   fa fa   a   saudacao   ofjcial   ao
vlsltanto,  quc podera discursar para responds-la.

CApiTUL0 V
DO  Plena,io

Art. 78. 0 Plenario e o 6rgao deliberativo e.Sg±g[app da Ca-
iiidra Municlpal, constituido pela reuniao dos vereadores em
tix(mlclo,  om  local  pr6-determinado,  com  forma  e  ndmero
loiidl  pdra dollborar,

§1°. 0 local 6 o recinto da sede da Camara;

§20. A forma legal para deliberar 6 a sessao, regida
pelos  djspositivos  referentes  a  materia,  estatuidos  em  leis
ou  neste Regimento;

§3°.   0   ntlmero   6   o   ``quorum"   determinado   em
lt!l   ou   neste   Pegimento,   para   realizagao   das   sess6es   e

para deliberac6es.

Art.   79.  As  deliberae6es  do  Plenario  serao  tomadas  por
iTiiilorla slmples, por maioria absoluta ou por maioria de dois

torcos  (2/3),  conforme as  determinac6es  legais  e  regimen-
tals, expressas em cada caso.
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§1°.    Sempre    qile    nao    houver    determlmiG,1n
expressa,   as   deliberag6es   serao   por   maioria   sllTlr)ln8,

presente   a   sessao   a   majoria   absoluta   dos   mniti[irti.i
da Camara.

AO Plenario cabs deliberar sobre toda§ as I"i-

TiTUL0 Ill
DAS€PARp?TPu°Lsdi6ES

Das Proposig6es em Geral

Art.  80.  Proposi?ao  6  toda  materia  sujejta  a  deliboracao
do  Plenario:

§1°.   As   proposie6es   poderao   se   constjtuir  em
emendas a Lei Organica do Municipio, projetos de leis com-

plementares,   proje[os   de   leis   ordinarjas,   leis   delegadas,
projeto  de  decreto  legislativo,  projetos  de  resolucao,  subs-
titutjvos,  emendas  e subemendas,  vetos,  pareceres,  requo-
rimentos,  indicae6es,  moe6es,  recursos e representacoos.

§2°.  Toda  proposieao  dove  ser  redigida  com  cla-
reza e  em termos  explicativos  e  sint6ticos,  devendo  conter
ementa com seu assunto.

•         §3°.  Emendaa  Lei  organica do  Municipio  6  a pro-

posta de alteraeao,  para se adaptar as novas necessidades
de jnteresse pdblico  local.  (LOMBS,  art.  91).

Art.  81.  Excegao  feita  as  emendas  e  as  subemendas,  as

proposi?6es deverao conter ementa indicativa do assunto a
que se referem.

Ai.I.  82. As  proposie6es consistentes  em projeto de lei,  de-
creto  legislativo,  resolueao  ou  projeto  substitutivo  deverao
ser  oferecidas,  articuladamente,  acompanhadas  de  justifi-
caeao por escrito.

Art.  83.  Nenhuma  proposieao  podefa  incluir materia  estra-
nha ao seu objeto.
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All.  04.  A  inicjativa  dos  projetos  de  lei  cabe  a qualquer ve-
rtj:idor,  as comiss6es permanentes,  ao prefejto  municipal e
i`os  cjdadaos,  ressalvados  os  casos  de  jnjciativa  exclusiva
tlo  Executivo,  conforme determinacao legal.

All.  05.  0  projeto  de  lei  que  receber parecer contfarjo  de to-
das as comiss6es, quanto ao m6rito, sera tido como rejejtado.

All.  06. A  materia constante  de  projeto de lei  rejeitado,  so-
im)Iitt)  p()tl()ra  constituir objeto  de  novo  projeto,  no  mesmo

i]tii`()tlti  loolslatjvo,  medjante  proposta  da  maioria  absoluta
tltis  moiiibros  da  Camara,  ressalvadas  as  proposig6es  de
llllclatlvadoprefeito.    ,j  ,,,,           T``L     1   i   ,

Art. 87. Aprovado o projeto de lei na forma regimental, o pro-
sldente da Camara no prazo de dez (10)  dias uteis,  envja-lo-a
ao profolto que, concordando, o sancionafa no prazo de quin-
/,,  ( '5)  ,Jl:,s  dto,s.

§1°.  So o prefeito considerar o projeto,  no todo  ou
oiii pdrto,  lncoiistituclonal ou contrario ao interesse ptlblico,

vota-lo-a  total  ou  parcjalmente,  dentro  do  prazo  de  quinze

(15) dias tlteis  contados da data do seu recebimento,  e co-
municara dentro de quarenta e oito (48) horas ao presidente
da Camara, os motivos do veto;

`                  §2°.  Comunicado  ovetoao  presidenteda  Gama-

ra,  oste  convocara  a  Camara  para  aprecia-lo  dentro  de  15

(qulnze)  djas,  contados  do  seu  recebimento,  com  parecer
ou  sem  ele,  em  uma  tinica  discussao  e  votagao,  mediante
votacao somente secreta,  consjderando-se  o veto  rejejtado
se receber votagao contraria da maioria absoluta dos memi
bros da Camara.  Esgotado o prazo sem deliberacao,  o veto
sera colocado na ordem do dja da sessao imediata, sobres-
tadas as demajs proposig6es ate sua votacao final.

§3°.  Plejeitado  o  veto,  as  disposie6es  aprovadas
sorao promulgadas com o mesmo  ntlmero da lei originaria,
ontrando em vigor na data em que forem publicadas;

§4°.  Quando  se tratar de  promulgaeao  de  veto  par-
clal,  a  lei  tefa  o  mesmo  ntlmero  da  anterior a  que  pertence;
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§5°. 0 prazo previsto no § 20 nao corre nos perlo-
dos de recesso da Camara;

§6°.  A  manuteneao  do  veto  nao  restaura  mat6rlfl
suprjmida ou modjficada pela Camara.

Art.88.aEesaREEHH¥±±LarfiLELe|_propeel-
I -verse sobre assuntos  alheios as competenclas

da Camara;

11 -delegue a outros poderes atribuie6es privatjvas
do  legislativo;

Ill - fa§a  referencia a  lei,  decreto,  regulamento  ou

qualquer outro  dispositivo  legal,  sem  se  fazer acompanh{ir
de sua transcrjeao;

IV - faea  mencao  a  clausula  de  contratos  ou  de
concess6es, sem a sua transcricao por extenso;

V -seja redigida de modo que nao se saiba a slm-

ples  leitura,  qual a providencia objetivada;

Vl - seja antirregimental;

giv¥e|Egivesle~nta~dfror a sessao; r

VIII -tenha sido  rejeitada e  novamente apresenta-
da antes do prazo regimental disposto no art. 86.

Paragrafo   anico.   Da   decisao   da   Mesa   cabera
recurso ao Plenarjo que devera ser apresentado pelo autor e
encaminhado a Comissao de Legisla€ao, Justjca e Redacao
de   Leis,   cujo   parecer  sera   incluido   na   Ordem   do   Dla  o
apreciado pelo Plenario.

Art.  89.  Consjderar-se-a  autor  da  proposicao,  para  efeito
regimental o seu primeiro signatario.

§1°.  As  assinaturas  que  se  seguirem  a  do  au-
tor,    serao    consjderadas    de    apoiamento,    implicando
na   concordancia   dos    signatarios    com    o    m6rito    da

proposi?ao subscrita;
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§2°.  As  assinaturas  de  apoiamento  nao  poderao
*t!r retiradas ap6s a entrega da proposigao a Mesa.

Art. 90, Os processos serao organizados  pefa secretaria da
Camara,  arquivado  seu  original,  e  encaminhado  c6pia  ao
Vereador interessado.

i   Art.  91.  Ouando  por extravio  ou  reteneao  indevida  nao  for      a2=

posslvel   o   andamento  de   qualquer  proposieao,   vencidos
os  prazos  regimentais,  a  Mesa fara  reconstruir o  respecti-
w  prot;osso  pelos  meios  ao  seu  alcance,  e  providenciara
::|i;itrimltacao,

All.  92. 0 autor podefa solicitar em qualquer fase da trami-
tacao  legislatlva,  a retirada da sua proposieao.

§1°. Se a mat6ria ainda nao recebeu parecer, e nao
fol  submetida a deliberacao  do  Plenario,  compete  ao  presi-
(lniitn  doforir o  podido;

§2°. Se a materia recebeu parecer favoravel da co-
iiilssao ou |a tlver sido submetida ao  Plenario,  a este  com-

pete a decisao.

Autrt.L93LJ!!qjnifjgdecadalegis!a±!±±a±Jvlesaordenarap_a±
qiilvamento  de  todas±i_prQpgsj£@es±presep±adas ..note:
olsl.itlira anterior,    ue esteiam sem Darecer ou com Darecer
coiitr,1rlo,  alnda nao submetidas a do

§1 0. 0 disposto neste artigo nao se aplica aos pro-
|etos de lei ou de resolucao oriundos do Executivo, da Mesa
ou da comissao da Camara,  que devefao ser consultadas a
respeito.

§2°.   Cabe   a   qualquer  vereador,   mediante  re-
querimento dirigido ao  presidents,  solicitar o  desarquivamento
do projeto e o reinicio da tramitaeao  regimental.

cApiTUL011
Dos Projetos em Geral

Art.  94. A Camara  Municipal  exerce a sua funeao  legislativa

por via de  projeto de  lei ordinaria ou  complementar,  decreto
legislativo  ou  de  resolueao,  al6m  da  proposta de emenda a

61



Lei Organica do Munici'pio.

§10. 0 projeto de lei complementar ten por fjm re-
gular mat6ria  que  necessita de  urn detalhamento,  e  que foi
reservado pela Lei  Organica do  Munjcipio.

§2°.   As   resolug6es   destinam-se   a   regular   as
mat6rias  de  carater  poli'tjco  ou  admjnistrativo,   relativas  a
assuntos  de  economia  interna  da  Camara,   notadamente,
osseguintes:        i,':':;```,==.,`:`      .f  `J.      f.        ti

a) destituieao de membro da Mesa;

b) julgamento  dos  recursos  de  sua  competencia,
mos casos previstos em lei;

c) alteragao do f3egimento lnterno;

d) organizaeao dos servicos administrativos;

e) demais assuntos de economia interna da Camara;

f)  concessao  de  licenca  a  vereador,   nos  casos

prevjstos em lei;

g) constitui?ao de comissao especial.

§3°. Os decretos legislativos destinam-se a regular
as  materias  de  exclusiva  competencia  da  Camara,  sem  a
saneao do prefeito e que tenham efejtos externos.

I-constjtuimat6rjadeprojetodedecr.etoi6'gics|;tf"
vo quanto a assuntos de sua competencia privativa, notada-
mente mos casos de:

a) concessao  de  ljcenea  ao  prefeito,   nos  casos

previstos em lei;

b) autorizaeao ao prefeito para ausentar-se do munj-
cipioporprazosuperioraquinze(15)dias;

c) concessao  de  titulo  de  cidadao   honofario   ou

qualquer outra  honraria  ou  homenagem  a  pes-
soa que,  reconhecidamente,  tenha prestado  re-
Ievante servj§o a oomunidadct

cb+/ ..... pr                                     ,-I

(I)  aprovacao ou rejeicao das contas do municipio;

o)  perda de mandato de vereador.

Arl.  95.  Os  projetos  de  lei,  de  decretos  legislativos  ou  de
lti:;iiliicao deverao  ser:

I - procedldos  de titulo enunciativo do seu objeto;

11 -oscrltos em dispositivos numerados, concisos,
cliim3  n  concobldos  nos  termos  em  que  tenham  de  ficar
como  ltil,  tlncrt]to  loglslativo  ou  resolueao;

Ill - assinados  pelo seu  autor.

§1°.  Nenhum  dispositivo  do  projeto  podefa conter
lil:imrki  tistrdi`l`a ao  objeto  da  proposicao;

§2°.  Os  projotos  deverao  vir  acompanhados  de
v:,q,10  Oscrlt:,.

§3°.  T]rt]|oto  referente  a  concessao  de titulo  de  ci-
dddao,  lioiirarla ou denominacao de  logradouro ptlblico nao

podora constar mals de preito no mesmo projeto.

§4°.  Proposlcao  de  denominacao  de  via  pdblica
iitl)iimi  ltiril  d(i  constar:  lnlclo,  sentido,  paralela,  loteamento

(i"ii):I (i  I)orlll bloflraflco da pessoa homenageada),
in

Art.  06.  mo  ti  projoto  polo  secretario,  no  Expediente,  seraw
tiiictliiiliiliado  a  comlssao  competente  que,  bor-i-ub-ha~fuTe-I
za, dova oplnar sobre o assunto.

* Art.  97.  C)  regi.me  deLurgfnfia±mp!ifa±e±±±caQulQS_PrazQS
reolmentais Q SeLapuQa,L±aof  proietos de autoria
do Executivo.

Paragrafo   dnico.   Pi_ p_ro__i_etos   de   iniciatiy_aJQ

f]rofolto,  com  s_o_ljcao_ge _ urgen?ia,  seraQ±n±±iaaQs±s
comlssoes  pelo dentro  do razo  de  tres

(ll:is,    da    entrada._Qa   secretaria,    independe_n±eL±e   _lej±_u_r_a_
I,,  (,xpodlente_

Arl. 98. Os projetos elaborados pelas comiss6es permanen-
tos  ou  especiais,  em  assuntos  de  sua  competencia,  serao
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dados  a  Ordem  do  Dia  da  Sessao  seguinte,  independente-
mente de parecer,  salvo  requerimento para que seja ouvida
outra comissao,  discutjdo e aprovado pelo Plenario.x RE:s:e,snsdae;_

cApiTUL0  Ill
Dos C6digos, Consolidag6es e Eslatutos

Art.100.  C6digo  e  a reuniao  de  dispositivos  legais  sobre  a
mesma  materia,  de  modo  organico  e  sistematico,  visando
a  estabelecer os  prjncipios  gerais  do  sistema  adotado  e  a
'prover,  completamente,  a mat6ria tratada.

Art.    101.    Consolidaeao    e    a    reuniao    das    diversas
leis  ou  dispositivos,  em  vigor,  sobre  o  mesmo  assunto,

para sistematiza-las.

Art.102.  Estatuto  ou  Regimento  6  o  conjunto  de  normas
djsciplinativas  fundamentais  que  regem  a  ativjdade  de  urn
6rgao ou entjdade.

Art.103.  Os  projetos  de  codificacao,  depois  de  apresenta-
dos  em Plenario,  serao  distribuidos por c6pia aos vereadores
e  encaminhados  a  Comissao  de  Legislagao,  Justi?a  e  Reda-

eao,   observando-se  para  tanto,   o  prazo  de  dez  (10)   dias.
•             §1°.  Nos  qujnze  (15)  dias  subsequentes,  podefao

os  vereadores  encaminhar a  comjssao  emendas  e  suges-
toes a respeito;

§2°. A criterio da Comissao de Legislacao, Justica
e  Redaeao  podefa  ssr  solicitada  assessoria  de  6rgaos  de
assjstencia  tecnica  ou  parecer  de  especjalista  na  mat6ria,
desde  que  haja  recurso  para  atender a despesa especifica,
ficando,  nesta hjp6tese, suspensa a tramita€ao da materja;

§30.  A  comissao tera  vinte  (20)  dias,  para  exarar
parecer,  incorporando as emendas apresentadas, que julgar
convenjentes  ou  produzindo  outras,  em conformidade  com
as sugest6es recebidas;
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§4°.  Exarado o  parecer ou  na falta deste,  o  presi-
illMil« tl;I (;(lrTiara designafa relator ad noc para produzi-Io no

iii;I;n  (lti  I,lnco  (05)  dias,  e  o  processo  se  incluira na pauta
tl;I  ()itlt!iii  do  Dla  mais  pr6xima  possivel.

Ail.104.  Na  prlmeira  discussao,  o  projeto  sera  discutido  e
vtihiiln  ii()r  c:ipltulo,  salvo  requerimento  de  destaque  apro-

v; ,,,,,  I ,,,, o  PIP",1rlo.

!1°.  Aprovtido  em  primeira  discussao  e  votaeao,
vtilliiiil  ti   iirocosso  .1  comissao,   por  mais  dez   (10)   dias,

I)imi  liit:tiri7or:iqao das emendas aprovadas  ao texto do pro-
lnm  ,,rlfll,,`1I;

§2°. Ao atingir este estagio,  o projeto tera a trami-
l!iq,1(i  iitiriT`al  dos  domais.

CAPITUL0  lv

Das lndica§6es

Ail.lob.  Iiidlcacao  a  a  proposlcao  escrita  atraves  da  qual
() voroador:

I - suooro a outro Poder a adocao de providencias
do  lntorosso  pulbllco;

11      siiooro a manlfostacao de comissao acerca de
'1('''„''111':I(10  il§§unto;

Ill   -suooro  modldas  de  interesse  ptlblico  as  auto-

rldados compotentes.

Paragralo  tlnlco.  Nao  6  permitido  dar a forma  de
liidlcacao  a  assuntos  reservados  por  este  Regimento  para
c(mstltulr objeto de  requerimento.

All.106. As lndicac6es serao lidas no Expediente e encami-
iili;itl;is  :I  (iuem  de  direito.

Paraoralo  tlnico.  Caso  o  presidente  entenda  que
ti  liitllc;iqtlo  nao deva ser encaminhada,  clara conhecimento
(Ja  doclsao  ao  autor  e  solicita  delibera?ao  do  Plenario  na
Ordom do dla;
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CApiTUL0 V
Das Mo€6es

Art.107.  Moeao  6  a  proposieao  em  que  e  sugerida  manl-
festagao  da  Camara  a  favor  ou  contra,  sobre  determinado
assunto.

Paragralo tinico. As moe6es podem ser:

I - Protesto;

11  -F3epddio;

111  -Apoio;

lv -Pesar por falecimento;

V - Congratulaeao ou louvor.

iT=±;3=:=i3±;:-s±==:.-I::=.S=.::::==3=-TS::=';:I.=sSs::::::i:::3==2;`::3:-==:=2:

CApiTUL0 VI
Dos Requerimenlos

Art.109.  Pequerjmento 6 todo pedido verbal ou escrito for-
mulado  sobre  assunto,  que  implique  decisao  ou  resposta,
feito  ao  presjdente  da  Camara  ou  por  seu  intermedio,  por
vereador ou comissao.

Paragrafo   dnico.   Quanto   a   competencia   para
decidi-los, os requerimentos sao de duas especies:

I - sujeitos apenas a soberana decisao do presidente;

11 -sujeitos a delibera§ao do Plenario.

:I:ia|To°s.r::ruae°rife:udfg#sJdentedaca-
I - a palavra ou a desistencia dela;

11 -a permjssao para falar sentado;

Ill -a leitura de qualquer mat6rja para conhecimen-
to do Plenario;
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IV - a observancia de disposicao  regimental;

V - rotirada pelo autor de requerimento ou proposi-

I.1tt,  :iliida nao submetido a deliberaeao do Plenario;

Vl - a retlrada pelo autor de proposi€ao com pare-
t:iir t:tiiitr,1rlo ou som parecer,  ainda nao submetido a delibe-

r:,'.10  ,10  PIon.1rlo;

Vll - :I vorlflcacao de quorum;

VIll  -  lllformac6es  sobre  os trabalhos  ou  a  pauta
(1«  ()I(I()''1  do  Dla;

lx   -   a   requisicao   de   documento,   processo,   li-
vro  oil  publlcacao  existente  na  Camara  sobre  proposieao
om dlscussao;

X -a |ustlflcatlva de voto e sua transcri€ao em ata;

XI - a rotlflcacao de ata.

Arl.111.  A  prosldencla e  soberana  na decisao  sobre os  re-
tiLlt]rlmontos  cltados  nos artigos  anteriores,  sobre assuntos
o  |A  rospondldo,  fica a  presidencia  desobrigada de fornecer
iiovamonlo a provldencla solicitada,

Art.  112.  SorAo  loualmonte  verb,ais_e  s.ujQjioLsriJ!Q!jD8±agf9

do l'londrlo,  os roquorlmentos -dde-§-olicitem:

I - prorrogacao de sessao ou  dilatacao da pr6pria

prorrogacao,  de acordo com este Plegimento;

11 -destaque de mat6ria para votaeao;

Ill -votacao por determinado processo;

lv - o encerramento de discussao da proposieao pela
ausencla  de  oradores,  pelo  decurso  dos  prazos  regimentais;

V  -  dispensa  de  leitura  da  materia  constante  da
Ordom do  Dia;

Vl -manifesta€ao do Plenario sobre aspectos rela-
cionados com mat6ria em debate;
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;i#  iirovldenclas solicitadas. _Se nenhum vereador manifestar

::`;e]qTu3e.r,Sine:#oseofi±3ano_Plo_nar|o,
I - rentlncia de cargo na Mesa ou comissao;

11 -audiencia de comiss6es permanentes;

111 - insengao de documento em ata,L

IV - preferencia  para discussao  de  mat6ria  ou  re-
dugao de intersticio regimental por discussao;

V - retirada de proposi§ao ja colocada sob delibe-
ra€ao do Plenarjo;

Vl  -  informa€6es  soljcitadas  ao  prefeito  ou   por
seu  interm6dio;

Vll -informagao solicjtada a entidades pt]blicas ou

particulares;

VllI  -  convocagao   de   secretario   municipal   para

prestar esclarecimentos em Plenario;

lx - designa€ao de constitui€ao de comiss6es es-

peciais ou de representaeao;

X - licenea de vereador;

Xl  -  juntada  de  documento  ao  processo  por  seu
desentranhamento;

X=!!=±e!!!±±9±e±±9±g±!e±9±=±Eg!=±±!£±g±±a;

Xlll -anexaeao de proposjcao com objeto identico;

XIV -  informaeao  de  carater oficial  sobre  atos  da
Mesa ou da Camara;

•ftyoto dei¥
§1°.   Estes  requerimentos  devem  ssr  apresenta-

dos  no  Expediente  da  Sessao,  lidos  e  encaminhados  para
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ao de discuti-los. serao os requerimentos encaminha-
tl{7s  a  Ordem do  Dia da sessao  se uinte,  salvo se tratar de

{i:iu.#rT#=oe-Eh-:Qfimain9-e€£=i¥33S!ri3.queseraencaminha-

see. A discussao do re uerimento de urgencia
I:iltlitr-sol.1 nfl Ordom do  Dia da mesma sessao,  cabendo ao

iirt7poiit}iit{i ti iios llderes partidarios cinco
i"ilillostar o§ motlvos da urciencia -oTEi

(05) minLltos para

§30.  Aprovada  a_ u_r_gencia,  a  djscussao  e  vig±a£§g
sorao roallzadas imediatamg.n_te;

§4°. Denegada a uerimento

p:irf`  :I  Ordom  do  Dia  da  sessao  seguinte.,.juntament§pLoS
ro(iu()rlHitirit()s  comuns;

§5°.  Os  roquerlmentos de que tratam os  incisos  11,     ,,  I
`1_    __J,__        _  __.J  _    I__    _  _  _   _,  _   _       _    _lv o V dosto artigo,  serao tornados sem efeito polo proposi-

tor ou  polo presldente,  nao se considerando rejeitados.

se°.  0  requerimento que  solicitar insereao em  ata
do  documontos  nao  oflciais,  somente  sera  aprovado,  sem
dl8cussAo,  por dols tercos  (2/3)  dos vereadores presentes.

§7°, 0 roquerlrT]ento de due trata o inciso XV. deste
ar.tlflo,  podora ssr observado  urn minuto  de silencjo e aDrQL-

sentacao de condolencias a famHia.

Art.114.  Durante  a  discussao  da  Dauta  da  Ordem  do  Dia,

poderaoserapresentadosrequerimT6efi6fifoElquesere7iF5ffil,
estritamente,  ao  assunto  discutido  e  que  estarao  sujeitos  a
doliberacao  do  Plenario,  sem  proceder discussao,  admitin-
do-se,  entretanto,  encaminhamento de votaeao  pelo propo-
nonte e pelos lideres de representae6es partidarias.

Paragralo nnico. Excetuando-se os requerimentos
conslgnados  nos  incisos  I  e  11  do  artigo  amerior,  os  demais

podom ser apresentados, tambem,  na Ordem do Dia,  desde
qua se refiram ao assunto em discussao.



Art.115. Os reouerimentos ou peti€6es dejnleressados nap
vereadores, sefao lidos no Expediente e encaminhados pelo

presidents ao prefeito ou as comiss6es.

Paragrafo  dnico.  Cabe  ao  oresidente  indeferi-los
ue os mesmos se refiram a assuntos

stranhos    as    atribui 6es   da   Camara   ou    nao
ostos em termos ade

Art.116. As representa?6es de outras edilidades, solicitando
a  manifestacao  da  Camara,  sobre  qualquer assunto,  serao
lidas  no  Expediente  e  encaminhadas  na  forma  regimental,
cuja deliberaeao far-se-a na Ordem  do  Dia da  mesma ses-
sao,  na forma determinada no artigo 113, deste Regimento.

Paragralo   tlnioo.   0   parecer  da   comissao   sera
votado   na  Ordem  do   Dia  da  sessao,   em  cuja  pauta  for
incluido o processo.

CApiTUL0  VII

Dos Substitutivos, das Emendas e Subemendas

Art.117.  Substitutivo 6  o  projeto  de  lei,  de  resolucao ou  de
decreto legislativo,  apresentado por urn vereador ou comis-
sao  para  substituir  outro  ja  apresentado,  sobre  o  mesmo
assunto.

§1°.  Nao  e  permitido  substitutivo  parcial  ou  mais
de urn substitutivo ao mesmo projeto.

§2°.  Apresentado  o  substitutivo,  sera  enviado  as
comiss6es competentes.

§3°.   Rejeitado   o   substitutivo,   o   projeto   original
tramitara  normalmente.  Aprovado  o  substitutivo,  o  projeto
original ficafa prejudicado.

Art.118. Emenda e a correeao apresentada a urn dispositivo
de  projeto de lei ou de resolueao.

Art.119. As emendas podem ssr supressivas, substitutivas,
aditivas e  modificativas.
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§1°.  Emenda supressiva 6 a proposieao que man-
tl:i  sLiprmr,  em  parte,  ou  no  todo,  o  artigo,  o  paragrafo,
limlsit,  allnea ou  item  do  projeto;

§2°.  Emenda substitutiva e  a proposi?ao  apresen-
I:itlii,  que  deve  ser colocada  em  lugar do  artigo,  paragrafo,

liiclso,  allnoa ou  item do  projeto;

§3°.  Emonda aditiva e  a proposieao,  que deve ser
Hcr{isctiiiti`tl:I :ios termos do artigo,  paragrafo, inciso,  alinea

„  11 ,,,,,, I,,  projoto;

§4°. Emenda modificativa 6 a proposieao que visa
a  altorar  a  reda§ao  do  artigo,  paragrafo,  inciso,  alinea  ou
ltom do projeto.

Art.12Q._Subgmonda6aemendaapresentadaaoutraemaqucl_a.

All.121.  N,1o  sorao  aceltos  substitutivos,  emendas  ou  su-
Iiiiii"ii(I;is quo  nao tenham  relacao direta ou  indireta com  a
mat6rla da proposlcao  principal.

§10. 0 autor do projeto que receber substitutivo ou
omondas  estranhas  ao  seu  projeto tera  djreito  de  reclamar
contra sua admssao,  competindo ao presidente decidir so-
hro .1 roclamacao.

§2°.  Da  doclsao  do  Presidente  cabera  recurso  ao
Plonarlo,  a ssr proposto  pelo autor do projeto ou do substi-

tutlvo ou emenda.

§3°. As emendas que nao se referirem, diretamen-
te, a mat6ria do projeto, sefao destacadas para constituirem

projetos em separado,  sujeitos a tramitaeao regimental.

CApiTLJL0  Vl[l

Dos Pareceres e Relat6rios de Comissao Especial

All.122.   Parecer  e  o  pronunciamento  por  escrito  de
comlssao  permanente  sobre  materia  que  lhe  haja  regi-
montalmente distribuida.
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Art.123. Relat6rio de comissao especial e o pronunciamen-

to escrito e por esta elaborado,  o que encerra as suas con-
clus6es sobre o assunto que motivou a sua constituieao.

Paragrafo    tlnico.    Quando    as    conclus6es    de
comissao    especial    indicarem    a    tomada    de    medidas
legislativas, o relat6rio podera se acompanhar de projeto de
lei,  decreto legislativo ou  resolueao.

TiTUL0 lv

DAS SESS6ES  I)A CAMARA

cApiTUL0 I
Das Sess@es em Geral

Art.124. A sessao  legislativa anual desenvolve-se  de  10 de
fevereiro a 06 de julho e de 1 0. de agosto a 22 de dezembro.

Paragralo    tlnico.     Nos    periodos    de    recesso
legislativo    a    Camara    somente     podefa    reunir-se    em
sessao extraordinaria.

Art.125.  As  sess6es  somente  poderao  ser  abertas  pelo

presidente da Camara ou por outro membro da Mesa com a
presenca minima de urn tereo dos seus membros.

§1 0. Considerar-se-a presente a sessao o vereador

que  assinar o  livro  ou  folha  de  presenea  ate  o  inicio  da  Or-
dem do Dia e participar das votae6es.

§2°.  A  ausencia  verificada  a  vota€ao,  a  titulo  de
obstrucao  parlamentar legitima,  nao  e   tida como  ausencia
a sessao.

Art.126. No inieio dos trabalhos por determinacao do presi-

dente, o secretario fa fa a verificaeao de quorum.

§1°.  Verificada  a  presen€a  de  urn tereo  (1/3)  dos
membros  da  Camara,  o  presidente  abrifa  a  sessao.  Caso
contrario,  aguardara durante quinze  (15)  minutos,  persistin-

do a falta de "quorum" a sessao nao sera aberta.  Lavrando-
-se  no tim  da ata, termo  da ocorrencia que  nao  dependera

de aprovaeao;
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§2°.   N,1t]   havendo   ndmero   para   deliberaQao   de
n`iimrl:I  ctinstalito  da  ordem  do  dia,  o  presidente  declarara
iwit:i}rr{itlos os trdbalhos,  determinando a lavratura da ata da
[wiss,1o, constando os nomes dos ausentes.

Arl.1Z7. As sossoes da Camara serao realizadas  na forma
iisli`liolflclda noste  F}egimento.

§1°.   As   sess6es   da   Camara   serao   ordinarias,
oxmordlnArl:`s,  solones  e  comemorativas,  assegurando  o
:ico#so  {lti  iii'Ibllco  em  geral;

§2°.   A   Camara   Municipal   reunir-se-a,   ordinaria-
iTionto.  om  quatro   (04)  periodos  legislativos  anuais,  inde-

r)ondflnte de convocacao.

Art.128.  As  sess6es  ordinarias  serao  semanais,  realizan-
tltius« :\s qulntas-feiras com inicio as  (19h) dezenove horas.

§1°. Havendo materia relevante e com urgencia re-
iiuorlda a sor dlsciitlda e votada,  podera haver mais de uma
sossao  ordlnaria  no  mesmo  dia,  podendo  haver  intersticio
dc ate qulnze  (15)  minutos,  uma da outra,  assim como de-
llborar remanescente  de  pauta da Ordem  do  Dia da sessao
antorlor.

§2°.   Ocorrendo  feriado   ou   ponto  facultativo   no
dl.i  dd  sossao,   esta  se  realizara  no  primeiro  dia  util  que
sO  sogulr.

§3°. Torna-se obrigat6rio aos vereadores o uso de
palet6 nas sess6es da Camara Municipal.

Art.129.  As  sess6es  ordinarias  comp6em-se  de  duas  par-
tes:  Expediente e Ordem do  Dia.

Paragrafo    dnico.    Nao    havendo    mais    materia
su|olta a deliberacao do Plenario,  na Ordem do Dia,  poderao
tts voroadores falar em Explicaeao Pessoal.

All.130.   A

a) pelo  prefeito  municipal,   quando  este  a  en-
tender necessaria;
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b) Pelo presidents da Camara;

c) a  requerimento  da  maioria  absoluta  dos  verea-
dores para apreciar materia de interesse ptlblico
relevante e urgente.

I -a convoca?ao sera levada ao conhecimento dos
vereadores  pelo  presidente  da  Camara,  com  antecedencia
minima  de  05  (cinco)  dias,  mediante  comunicacao  escrita
aos  vereadores  com  recibo  de  volta,  por  edital  afixado  no
atrio do edificio da Camara, que podera ser reproduzido pela
imprensa local;

11  -  as  sess6es  extraordinarias  realizar-se-ao  em

qualquer dia da semana e a qualquer hora, inclusive aos do-
mingos e feriados;

Ill  -  nas  sess6es  extraordinarias,  a  Camara  so-
mente deliberafa sobre a mat6ria para a qual for convocada;

lv  -  sempre  que  possivel,  a  convocaeao  far-se-
-a em sessao,  caso em  que sera feita comunicacao  escrita

apenas aos ausentes a mesma;

V - a duraeao e a prorrogacao de sessao extraor-
dinaria, regem-se no que couber as disposie6es atinentes as
sess6es ordinarjas;

Vl  -a  sessao  extraordinaria  cgmpor-se-a,  ex-
_I.:_!..____I._       I_     A_._I____      _I_     -'_
clu`sjvamente,  de  Ordem  do  Dia que  se  cingifa  a  materia
objeto  de  convocacao,  observando-se  quanto  a aprovacao
da ata da sessao anterior,  ordinaria ou extraordinaria.

Art.131. Excetuadas as solenes ou comemorativas, as ses-
s6es terao  a duraeao  maxima  de tres  (03)  horas,  podendo
haver intersticio de ate quinze  (15)  minutos,  entre o final do
Expediente  e  o  intoio  da  Ordem  do  Dia,  podendo,  tambem,
ser  prorrogadas  por  iniciativa  do  presidente  ou  a  requeri-
mento verbal de vereador,  aprovado pelo Plenario.

§1°.   0   periodo  de   prorrogagao  sera  por  tempo
determinado   para   conclusao   de   votaeao   de   mat6ria

ja discutida.
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§2°.  0  prazo  minimo  de  pedido  de  prorrogaeao  6
(I,,  ,I,,/  ('0)  minutos'

§3°.  Podefao  ser  solicitadas  outras  prorrogae6es,
iii,'is,  sompre,  por prazo igual ou menor ao que foi concedido.

§4°. 0 tempo de prorrogacao sera previamente es-
lliilil:itlo no rfiqlmrlmento e somente sera apreciado se apre-
!:Iiril:Ill(}s  uld  doz  (10)  mlnutos  antes  do  t6rmino  da  Ordem

(1',  I,kl.

§5°. Antes de escuar-se a prorrogaeao autorizada,
o  PIondrlo  podera prorroga-la a sua vez,  obedecido,  no que
coubor,  o  dlsposto  no  paragrafo  anterior,  devendo  o  novo
roquorlmonto ssr oferecido ate cinco  (05)  minutos antes do
lAriTilno  (laquola.

§6°.  Hivondo  dols  (02)  ou  mais  pedidos  simulta-
iititi`i  do  pr(}rrooacao,  sora  votado o  que visar menor prazo,

pm|udlcados  os domals.

Arl.   132.   As   sessoes   solenes   ou   comemorativas   serao
convocadas   por   escrito,   pelo   presidente   da   Camara   ou

por  tlollboraQao  da  Camara,  para  o  fim  especifico  que  lhes
for (lotormlnado.

I  -  as  sossdos  solenes  realizar-se-ao  a  qualquer
tll;I  a  horn,  para flm  especlfico,  nao  havendo  prefixacao  de
sun  durdQao  o  nao  have fa  Expediente  nem  Ordem  do  Dia
formal,  s8ndo  dlspensada  a  leitura  da  ata  e  a  verificacao
de   presencas,   nao   havera   tempo   pr6-determinado

para encerramento;

11  -  Nas  sess6es  solenes  somente  poderao  usar
da  palavra,  al6m  do  presidente  da  Camara,  o  lider partida-
rlo,  ou  o  vereador pelo  mesmo  designado,  o  vereador que

propos  a  sessao  como  orador  oficial  da  cerim6nia  e  as
possoas homenageadas;

Ill  -  as   sess6es   solenes   poderao   realizar-se   em

qii:ilquer local seguro e acessivel,  a criterio da Mesa Diretora;

IV  -  as  sess6es   solenes   serao   realizadas   com



qualquer ntlmero de vereadores presentes;

Art.133.  Durante  as  sess6es,  somente  os  vereadores  po-
derao permanecer na parte do recinto do Plenario,  que lhes
6 destinada.

§1°. A criterio do presidente, serao convocados os
funcionarios  da  secretaria  necessarios  ao  andamento  dos
trabalhos;

§2°. A convite  da  presidencia  ou  por sugestao  de
qualquer  vereador,  poderao  assistir  a  sessao  nesta  parte,
autorjdades  pdbljcas, federais,  estaduais  ou  municipais,  ou

personalidades que estejam sendo homenageadas.

§3°.  Os visitantes  recebidos em  Plenario,  em dias
de sessao, poderao usar da palavra para agradecer a sauda-

9ao que lhes seja feita pelo  Legislativo.

Art.134.  0  vereador  presente  a  sessao  nao  podefa  excu-
sar-se  de votar,  devefa,  entretanto,  abster-se de faze-lo  em
mat6ria de interesse pr6prio, de pessoa de quem seja procu-
rador ou representante, e de c6njuge ou parente ate tercejro

grau,  sob pena de nulidade.

Paragrafo tlnico. E facultado ao vereador abster-se
de votar quando  nao tiver assistido  a discussao da materia
em votaeao.

Art.135. 0 voto sera ptlblico, salvo as excee6es estabeleci-
das nests Regimento.

Art.136.  Sera  dada  ampla  publicidade  as  sess6es  da  Ca-
mara,  facilitando  o  trabalho  da  imprensa,  publicando-se  a

pauta e o  resumo dos  seus trabalhos  atraves  da  imprensa,
oficial  ou  nao.

cApiruL011
Das Sess6es Secretas

Art.137.  A  Camara  podera  realizar  sess6es  secretas,  por
deliberacao  tomada  pela  maioria  absoluta  dos  seus  mem-
bros,  quando ocorrer motivo relevante.
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§1°.   Deliberada  a  realizaeao  de  sessao  secreta,
:ilnda que  para realiza-la,  deva-se  interromper a sessao pd-
ltllca,  o  presidents  determinara  a  retirada  do  recinto  e  de
sii:is  dependencias  dos  assistentes,  dos  servidores  da Ca-
iii;m` o dos  representantes da imprensa,  radio e televisao;

§2°. Iniciada a sessao secreta,  a Camara delibera-
ra,  prollmlnarmente,  se  o  objeto  proposto  deve  continuar a
sor  tr;it:ido  socrotamente,  caso  contfario  a  sessao  tornar-
-sO-tl  I)l''hllca;

§3°, A ata sera lavrada pelo secretario,  lida e apro-
v:Ida na mesma sessao, sera lacrada e arquivada, com r6tu-
lo datado e  rubricado pela Mesa;

§4°.  As  atas  assim  lacradas  s6  poderao  ser  rea-
litirliis  i]:Ira  oxamo  em  sessao  secreta,  por  delibera€ao  do
r'loritlrlt],   a  roqucrlmento  da   Mesa  ou  de   urn  ter?o   (1/3)
tlos  vtir();idoros;

§5°.  Sera  permitido ao vereador que houver parti-
cmt]o dos  debates  reduzir seu  djscurso a escrito,  para ser
Hrqulvado com a ata e os documentos referentes a sessao;

§8°.  Antos  de  encerrada  a  sessao,  a  Camara  re-
S()lvtir,1,  ar]ds  dlscussao,  se  a  materia  debatida  devera  ser

publlcada, no todo ou em parte.

cApjTULO  Ill

Do Expediente

Art.138,  A  hora  do  inicio  dos trabalhos,  feita  a verifica€ao

do  quorum  pelo  secretario,  o  presidente,  havendo  ntlmero
looal, decretara aberta a sessao.

Paragralo   t]nico.    Nao    havendo   ntlmero    legal,
o   prosldonte   aguardafa   quinze   (15)   minutos   que   aquele
so  complete  e,  caso  assim  nao  ocorra,  fa fa  lavrar  a  ata
slntotlca polo secretario efetjvo ou adAoc, com registro dos
nomos  dos  vereadores  presentes,  declarando,  em seguida,

r)m|udlcada a realizaeao de sessao.
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Art.139.  Havendo  numero legal,  a sessao injcjar-se-a com
oExpediente,oqualtefaaduragaomaximadenoventa(90)
minutos, destjnando-se a discussao da ata da sessao ante-
rior e a lejtura dos documentos de qualquer orjgem.

-`~i5>                     §1°. Nas sess6es em que esteja incluido na ordem

do  Dia  o  debate  da  proposta  ongamentaria,  das  diretrizes
ongamentarias  e  do  Plano  Plurianual,  o  Expediente  sera  de
trinta (30)  minutos.

§2°.   No  Expediente  serao  objeto  de  deliberagao
pareceres sobre materias nao constantes da Ordem do Dia,
requerimentos comuns  e  relat6rios  de  comiss6es  especial,
al6m da ata da sessao anterior.

§30.  Ouando  nao  houver  ntlmero  legal  para  deli-
beragao no  Expedients,  as  mat6rias a que se refere  o  §  20,
automaticamente,  ficarao transferidas  para o  Expediente da
sessao seguinte.

({l   ~-'ife.9'__`L`t          §40.  Toda  mat6ria  oficial  enderegada  a  Mesa,  su-
jeita ou nao a despacho, devera ser registrada no Expedien-
te  da  sessao  ordjnaria  que  se  seguir  ao  sou  recebimento

i:,:: §S:e:i#ai[;%, :asmdbo6cTin:::oesran°ase:f,rc:i:§trpardo::6oi:i::

Art.  140.  A  ata  da  sessao  anterior ficafa  a  djsposigao  dos
vereadores,   para  verificagao,   48   (quarenta  e  oito)   horas
antes  da  sessao  seguinte;  ao  iniciar-se  esta  o  presiden-
te  colocafa  a  ata  em  djscussao  e,   nao  sendo   retifjcada
ou  jmpugnada,   sera  considerada  aprovada,   independente
de votaeao.

§1°.  Qualquer  vereador  podera  requerer  a  leitura
da ata no todo ou em parts,  mediante aprovacao do reque-
rimento  pela  maioria  dos  vereadores  presentes,  para efeito
de mera retificaeao.

§20.  Se  o  pedido  de  retifica€ao  nao  for contesta-
do pelo secretario,  a ata sera consjderada aprovada,  com a
retificacao;  caso contrario,  o Plenario deliberara a respeito.
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§3°.  Levantada a impugnaeao sobre os termos da
;Il;I,  ti  T'lt}iiArlo  deljberara  a  respeito;  aceita  a  impugna?ao,

::t».1  hivr;I(I:I  nova  ata.

§4°. Aprovada a ata, sera assinada pelo presidente
ti  iitilt7  socretario.

§5°.  Nao podera  impugnar a ata vereador ausente
;\ sosstlo :1 qlm a mesma se ref ira.

Art.141. Apds a aprovacao da ata, o presidente determinafa
;lil socmtarlo a leltura da materia do Expediente, obedecendo
a sogulnto ordem:

I - Expediente oriundo do prefeito;

11 - Expediente oriundo de outras origens;

Ill - Expedientes apresentados pelos vereadores.

§1°.  Proposic6es  apresentadas  por  vereador,  de-
verso sor encaminhadas  a secretaria da Camara,  ate o final
do Expedjente diurno,  para as devidas providencias.

§2°. A  leitura  das  mat6rias  pelo  secretario obede-
cor4 a soflulnte ordem:

I - projetos  de lei;

11 - medidas provis6rias;

Ill -projetos de decretos  legjslativos;

IV -projetos de resolueao;

V -requerimentos;

Vl -indicac6es;

VII - parecer de comiss6es;

Vlll -moc6es;

lx -rocursos;

X - oiitras materias.
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§3 0.  Encerrada a leitura das  proposj§6es,  nenhu-
rna mat6ria podefa ssr apresentada, ressalvado caso de ur-

gencja,  reconhecjda pelo Plenario.

§4°.  Dos  documentos  apresentados  no  expediente,
serao  oferecidas  c6pias  aos  vereadores,  quando  solicitadas

pelos  mesmos,  exceQao  feita  ao  projeto  de  lei  ongamemaria,
as diretrizes ongamenfan.as, ao Plano Plurianual e aos projetos
decodificaeao,cujasc6piasseraoentreguesobn.gaton.amente.

Art.142.  Termjnada a leitura da  mat6ria em  pauta,  o  presi-
dentedestinaraotemporestantedoExpediente,aoPequeno
e ao Grande Expediente.

§1°.  Qualquer  orador  que  estjver  inscrito  para  o
Pequeno  ou  Grande  Expediente,  nao  desejando  fazer  uso
da  palavra,   podera  cede-Ia  a  outro  vereador,   inscrito  ou
nao,  desde  que  o  cedente  jnforme  ao  secrefario  para  ano-
tacao  em  lista  pr6pria,  e  o  li'der tern  preferencia  sobre  os
oradores inscritos.

§20.  E facultada a permuta de Ordem de lnscrigao
em qualquer das fases do Expediente, desde que os permu-
tantes  comunjquem  ao  secretario,  para  anotagao  em  lista

pr6pria.

§3°.  Qualquer  orador  podefa,  com  antecedencia,
solicitar inscricao para o  Pequeno ou  Grande  Expedjente  ou

para Explica§ao Pessoal,  medjante anota§ao do pr6prio pu-
nho e encaminhada a secretarja.

Art.143.  0 Pequeno Expediente destina-se a breves comu-
nicag6es  ou  comentarios,  individualmente, jamais por tom-

po superior a 05 (cjnco) minutos sobre a mat6ria apresenta-
da,  para o que o vereador devera se inscrever,  prevjamente,
em  ljsta pr6pria pelo secretarjo.

§1°.  No  Pequeno  Expedients,  enquanto  o  orador
inscrito  estiver  na  tribuna,  nenhum  vereador  podera  pedir
a  palavra  "pela ordem"  a nao ser para comunicar ao  presi-
dents  que  o  orador ultrapassou  o  prazo  regimental  que  lhe
foi concedjdo;
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§2°.  Ouando  o  tempo  restante  do  Pequeno  Expo-
djente  for  inferior  a  cjnco  (05)  minutos,  sera  incorporado  ao
Grande Expedients;

§3°.   0   orador  nao   podefa   ser  interrompido   ou
aparteado no Pequeno Expediente.

§4°.   Encerrado   o   Pequeno   Expediente,   o   Presi-
dontc vorlflcara o tempo restante e dividira em partes iguajs
(:()in os oradores  inscritos para o Grande  Expediente.

All. 144. No Grande Expediente, os vereadores inscritos usarao
a palavra para tratar de qualquer assunto de imeresse ptlblico.

§1°.  0  orador que for interrompido  no  Grande  Ex-
podlente pelo encerramento da hora, sera assegurado o uso
d.1  palavra,  prioritariamente,  na sessao seguinte,  para com-

i}lomontar o tempo regimental,  independentemente  de nova
lnscrlcao, facultando-se-lhe desistir.

§2°.  Quando o orador inscrito para falar no grande
expedlentedeixardefaze-loporfaltadetempo,suainscri?ao
automaticamente sera transferida para a sessao seguinte.

§3°. 0 Vereador que inscrito para falar nao se achar
i]rosonto na hora em que lhe foi dada a palavra perdefa a vez
a  sd podora ser inscrito novamente em  tlltimo liigar.

CApiTUL0  IV
Da Ordem do Dia

Arl.145.  Findo a hora do Expediente,  por se ter esgotado o
tempo ou por falta de oradores,  inicia-se a leitura da mat6ria
tlostlnada a Ordem do  Dia.

§1°. Para a Ordem do Dja, far-se-a a verificacao de
I)ro8onca 0 a Sessao somente prossegujra se estiver presen-
lo fl malorla absoluta dos vereadores;

§2°.  Nao  se  verificando  o  "quorum"  regimental,  o
iiroBldonto  aouardara  cjnco  (05)  minutos  como  tolerancia
Hitm#  tln docldrar encerrada a sessao.



Art. 146. Nenhuma proposieao podera ser posta em discus-
sao sem que tenria sido incluida na pauta da Ordem do Dia,
com  antecedencia do  inicio  das  sess6es,  salvo  disposi€ao
em contrario da Lei Organica Municipal.

~   Xxr      Paragrafodnico. Nassess6esem
reciados a

plurianual

Osta  Or
que devam ser

amenfaria as diretrizes
nenhuma outra materia figurafa na Ordem do  Dja.

Art. 147. 0 secretario lena a mat6ria a ser discutida e votada,
a qual podefa ser dispensada a requerimento verbal de qual-

quer vereador,  com aprovaeao do Plenario.

Art.   148.   A   votaeao   da   materia   proposta   sera  feita   na
forma regimental.

Art.149. A organizaeao da pauta da Ordem do Dia obedece-
fa aos segujntes criterios de preferencia:

I -mat6ria em regime de urgencia;

11 - medidas provis6rjas;

Ill -vetos;

lv - materia em reda€ao final;

V - materia em discussao t]nica;

Vl - mat6ria em segunda discussao;

Vll - materia em prjmeira discussao;

Vlll -recursos;

lx -demais proposj€6es.

Paragrafo   dnjco.   As   materjas,   pela   ordem   de

preferencia,   figurarao   na   pauta,   observada   a   ordem
cronol6gica   de   sua   apresentaeao   entre   aquelas   de
mesma classificaeao.

Art.150.  A   djsposj€ao   da   materia   da   Ordem   do   Dia,
s6poderaserinterrompidaoualteradapormotivodeurgencia,

preferencia,adiamentoouvistas,solicitadasporrequerimen-
to apresentado  no  inicio  da  Ordem  do  Dia  e  aprovado

pelo Plenario.
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Arl.151.  Esgotada  a  Ordem  do  Dia,  o  presidente  concede,
t!iii soguida, a palavra em explicaeao pessoal, aos que a te-
nli;I  solicitado ao secretario,  durante  a sessao,  observados
;I  iiroforencia de inscricao e o  prazo regimental.

Art.152.  A explicacao  pessoal  6  destinada a  manifestaeao
(lo  voreador,  por cinco  minutos,  se  nominalmente  citado  na
sossao,  o  para esclarecimento de ato  ou fato que  lhe tenha
sldo  atrlbuldo  em  discurso  ou  aparte,  nao  sendo  a  palavra
concntllilfl a mals de dois oradores na mesma sessao.

§1°.  A  inscricao  para falar em  explicaeao  pessoal
sora  sollcltada  durante  a  sessao  e  anotada,  cronologica-
monte,  pelo secretario que a encaminhafa ao presidents.

§2°.  Nao  pode  o  orador  se  desviar  da  finalidade
d:i  explicacao  pessoal,   nem  ser  aparteado;  em  caso  de
liifrflQao,  sera  o  infrator  advertido  pelo  presidents  e  tefa  a

I)alavra cassada.

Art.153.  A  requerjmento subscrito,  no  minimo,  por urn ter-

Qo  (1/3)  dos  vereadores  ou  de  oficio,  pela  Mesa,  depois  de
ouvido o Plenario, podera ser convocada uma segunda ses-
sao no prazo estabelecido no art.128, §1 0., para apreciaeao
o votacao do remanescente de  pauta de sessao  anterior ou
mat6rla  relevante e com  urgencia requerida,  a ser discutida

votada.

All.154.  Nao  havendo  mais  oradores  para falar  em  expli-
t;:lcilo  pessoal  ou,  se  quando  ainda  os  houver,  achar-se,

por6m, esgotado o tempo regimental, o presidente declarafa
encerrada a sessao.

CApiTUL0 V

Das Alas

All. 155. De cada sessao da Camara lavrar-se-a ata dos tra-
l):ilhos, contendo, sucintamente, os assuntos tratados, a tim
do  sorom  submetidos  ao  Plenario.  A  ata  constara  o  nome
dos  voroadores  presentes  e  dos  ausentes,  com  expressa
mforoncla as faltas justificadas.

§1°.  As  proposie6es  e  documentos  apresentados



em sessao sefao indicados na ata somente com a meneao
do objeto a que se referirem, salvo requerimento de transcri-

€ao  integral aprovado pelo Plenario.

§2°. A transcrigao de declaraeao de voto, feita por
escrito e em temos concisos e regimentais, deve ser reque-
rida ao  presidente,  que  nao podera nega-Ia.

Art.156.  A  ata  da  sessao  anterior ficara  a  disposi€ao  dos
vereadores  para verificaeao  oito  (08)  horas  antes  do  inicio

da sessao; ao iniciar-se a sessao com o ntlmero regimental,
o presidents submetefa a ata a discussao e votacao.

§1°.  Qualquer vereador podera requerer,  por escri-
to e medjante assinaturas de apoio de pelo menos urn tengo

(1/3) dos membros da Camara Municipal, a leitura da ata no
todo ou em parte.

§2°.  Cada vereador podera falar uma vez  sobre  a
ata para pedir a sua retifica€ao ou jmpugna-Ia;

§30.  Feita a impugnaeao ou solicitada a retificacao
da ata, o Plenario deljberara a respeito; aceita a impugna€ao,
sera a mesma  retificada,  ou  lavrada uma nova ata,  quando
for 0 caso;

.           §4°. Aprovada a ata, sera assinada pelo presidente
e pelo secrefario.

Art.157.  A  ata  da  altima  sessao  de  cada  legislatura  sera
redigida  e  submetida  a  aprova§ao  na  prdpria  sessao,  com

qualquer ntlmero, antes de seu encerramento.

TiruL0 V
DA DISCIPLINA  DOS  DEBATES

cApjTUL0 I
Dos Debates

Art.158.  Os  debates  deverao  realizar-se  com  dignidade  e
ordem,  cumprindo  ao  vereador atender as  seguintes  deter-
minae6es regimentais:
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I -falar de pe, exceto quando se tratar do presiden-
lo,  o  quando  lmpossibilitado  de faze-lo,  requerera  ao  presi-

tli)iit(t flutorizacao para falar sentado;

11 -dirigir-se ao presidente da Camara, voltado pa-
lil ii  Mosa,  salvo quando responder aparte;

Ill - nao  usar da palavra sem a solicitar,  e sem re-
cobor consoiitlitionto do presidente;

IV  -  roferlr-se  ou  dirigir-se  a  outro  vereador  pelo

lr:`t{imonto de Vossa Excelencia.

Art.159. 0 vereador somente usara a palavra:

I - no expediente,  quando for para solicitar retifica-

Qflo  ou  impugnacao de ata ou  quando se achar regimental-
'„')'1to  lnscrito;

11  -  para  discutir  mat6ria  em  debate,  encaminhar

votacao ou justificar seu voto;

111  -  quando  for  designado  para  saudar  qualquer

vlsltante  ilustre;

lv - para apartear,  na forma regimental;

V -para levantar questao de ordem ou pedir escla-
mr,lmontos a Mesa;

VI -para explicaeao pessoal;

Vll - para apresentar requerimento verbal de qual-

quer natureza.

Art.160.  0 vereador a quem for dada a palavra devefa,  ini-
cl:ilmente,  declarar a que titulo se  pronuncia e  nao  podera:

I - usar da palavra com finalidade diferente do mo-
llvt]  iilogado  para solicitar;

11 -desviar-se da mat6ria em debate;

Ill -falar sobre  mat6ria vencida;
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IV -usar de linguagem impr6pria;

V - ultrapassar o tempo que lhe competir;

Vl - deixar de atender as advertencias do presidente.

Art. 161. 0 presidente solicitafa ao orador, por inicjativa pro-

pria ou, a pedido de qualquer vereador, que interrompa o sou
discurso nos seguintes casos:

I -para leitura de requerjmento de urgencia;

11 - para comunica€ao importante a Camara;

Ill -para recep§ao de vjsitantes;

lv - para votacao de requerimento de prorrogacao
da sessao;

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

Art.162.  Quando mais de 01  (urn) vereador solicitar a palavra,

simuhaneamente,opresidenteconcede-lo-anaseguinteordem:

I - ao autor da proposi€ao em debate;

11 -ao relator do parecer em aprecja?ao;

Ill -ao autor da emenda;

lv - alternadamente  a quem seja pro ou  contra a
materia em debate.

Art.163. Aparte e  a interrupeao  do orador,  para indagacao
ou esclarecimento,  relativo a mat6ria em debate,  observado
0 seguinte:

I - o aparte devefa ser expresso em temos corte-
ses e nao podera exceder a urn (01 ) minuto.

11 -nao serao permitidos apartes paralelos, suces-
sivos ou sem licen§a do orador;

Ill - nao sera permitido apartear o presidente hem
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it tmidor que fala "pela ordem", em explicacao pessoal, para

t!iif,{imlnhamento da votacao ou declaraeao de voto;

lv -quando  o  orador nega o  direito  de  aparte,
il,qo  lhe  e  permitido  dirigir-se,  diretamente,  aos  demais

wreddores presentes.

cApiTUL011

Do Tempo de Uso da Palavra

Art.164.  Os  oradores terao  os  seguintes tempos  para  uso
li,  palavra:

I -03  (tres) minutos para apresentar requerimento
de retificacao ou impugnaeao de ata, falar pela ordem;

11  -  05  (cinco)  minutos  para falar no  Pequeno  Ex-

I)odlonto,  encaminhar votaeao,  justificar o voto  ou emenda,

proforir oxplicacao pessoal e discussao de moe6es;

Ill - 05  (cinco)  minutos  para discutir requerimento,

lndicaeao,  redaeao final,  artigo isolado de proposi§ao e veto;

IV -10  (dez)  minutos  para discutir projeto de de-
croto legislativo ou de resolueao,  processo de cassaeao do
voroador e  parecer pela  inconstitucionalidade  ou  ilegalidade

do proloto;

V -10  (dez)  minutos  para falar  no  Grande  Expe-
dlente e  para discutir projeto de  lei,  proposta oreamentaria,
dlretrizes oreamentaria,  plano  plurianual,  prestaeao de con-

tas e destituicao de membro da Mesa.

§1°. Sera permitido ceder o tempo de urn para ou-
tro Orador.

§2°.  0  tempo  do  vereador  sera  controlado  pelo
socrotarlo,  para  conhecimento  do  presidente,  e  se  houver
lntorriipGao  do  seu  discurso,   exceto  por  aparte  concedi-
tln,  o  prazo  respectivo  nao  sera  computado  no tempo  que
l'm  cflho.
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CApiTUL0 Ill

Das Discuss6es

Art.165.  Discussao  6  a fase  dos trabalhos,  destinada  aos
debates em  Plenario,  de  proposieao figurante  na Ordem  do
Dia, antes de se passar a deliberacao sobre a mesma.

Pafagrafotlnico.Adiscussaodematerjaconstante
da Ordem do Dja s6 podefa ser efetuada com a presenca da
maioria absoluta dos membros da Camara.

• Art.166.  Serao  submetidos,  obrigatoriamente,  a  02  (dois)

turnos de discussao e votaeao:

I -emenda a°Lei  Organica do  Municipio;

11 - projetos de  lei ordinaria e complementar;

111 - projeto  de  resolu€ao;

lv  -  projeto  de  lei  or€amentaria,  djretrizes  onga-
mentarias e plano plurianual;

V - projeto de codifjca€ao.

• Art.167. Tefao 01  (uma) tlnica djscussao as seguintes materias:

I - projeto  de  iniciativa  do  Executivo,  quando  soli-
citar urgencia especial;

•             lI-projetosemregimedeurgencjasimples;

Ill - medjda provis6ria;

IV -veto;

V - projeto de decreto legislativo;

Vl -requerimentos e jndicac6es sujejtos a debates;

VII -julgamento das contas do prefeito;

VIII -recursos contra atos do presjdente.

Art. 168. Nao estao sujeitos a discussao:

I - indicac6es;

11 - requerimentos.

Pafagrafo t]nico.  0 presidente declarafa prejudica-
da a discussao:

I  -  de  qualquer  projeto  com  objeto  identico
a  de  outro  que  ja  tenha  sido  aprovado  antes  ou  sujeitado
a  mesma  sessao  legjslativa,  excetuando-se,  nesta  dltima
hlpdtese,  aprovacao  pela  majorja  absoluta  dos  membros
do  leglslativo;

11   -   da   proposieao   original,   quando   liver
substitutivo aprovado;

111 -de emenda ou subemenda identica a ou-
tra ja aprovada ou rejeitada;

lv -de requerimento repetitivo.

Arl.   169.   Havendo  mais   uma   proposieao   sobre  o  mes-
mo  assunto,  a  discussao  obedecera  a  ordem  cronol6gica
de apresentaeao.

Art.170.   Na  primeira  discussao  debater-se-a,   separada-
imiitf!,  artlgo por artjgo do projeto.

§1°.  A  requerimento  de  vereador,  aprovado  pelo
Plcnario,  podera  o  projeto  ser  discutido,  englobadamente,

na prlmeira discussao;

§2°.   Na  djscussao   dnica  e   na   primeira   discus-
sao  e  permitida  a  apresenta?ao  de  substjtutivos,  emendas
o subemendas;

§3°.    Apresentado     o     projeto     substitutivo
pal;I   comlssao   competente   ou   pelo   pr6prio   autor,   sera
dlsculldo,   preferencialmente,   em   lugar  do   projeto;   sendo

o  substitutlvo  apresentado  por  outro  vereador,  o  Plenario

dollborara  sobre  a  suspensao  da  discussao  para  envjo  a
comlssao competente;
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§4°.  Deliberando  o  Plenario  o  prosseguimento  da
discussao, ficara prejudicado o substitutivo;

§5°.  As  emendas  e  subemendas  serao  aceitas,
discutjdas  e,  se  aprovadas,  o  projeto,  com  as  emendas,
serao   encaminhados   a   Comissao   de   Legislaeao,   Justi-

ca  e  Pedaeao,  para  serem,  de  novo,  redigidos  conforme
0 aprovado;

§6°.  A  emenda  rejeitada  em  primeira  discussao
nao podera ser renovada na segunda;

§7°.  Quando  se tratar de  codificacao,  na  primeira
discussao  o  projeto  sera  debatido  por capitulos,  salvo  re-

querimento de destaque aprovado  polo Plenario;

§8°.  Quando  se  tratar  de  proposta  ongamentaria,
diretrizes    ongamentarias   e    plano   plurjanual   as   emenda

possiveis   serao  debatidas  antes  do  projeto   em   primeira
discussao.

Art.171.   Na  segunda  discussao,   debater-se-a  o  projeto
em bloco.

§1°.  Nesta fase  da discussao  6  permitida  a apre-
sentaeao   de   emendas   e  subemendas,   nao   podendo  ser
apresentados substitutivos;

§2°.   Se   houver   emendas   aprovadas,   o   projeto
com  as  emendas  serao  encaminhados  a  Comissao  de  Le-

gislaeao,  Justiea  e  Redaeao  para  redigi-los  na  devida forma.

Art.172.  A  urgencia  dispensa  as  exigencias  regimentais,

salvo a de ntlmero legal e a de parecer, para que determina-
da proposicao seja apreciada.

Paragralo nnico. 0 parecer, quando verbal, devera
ser dado como determina o artigo 64 do Regimento lnterno.

Art.173.  Na  aprecjaeao  pelo  Plenario  consideram-se  pre-

judicados  e  assim  serao  declarados  pelo  presidente,  que
determinara seu arquivamento:
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I  -  a  discussao  ou  votagao  de  qualquer  projeto
ldontico a outro que ja tenha sido aprovado.

11 - a proposicao original, com as respectivas emen-
il;is   ou   subemendas,   quando   tiver   substitutivo   aprovado.

Ill -a emenda ou subemenda da mat6ria identica a
outra ja aprovada ou  rejeitada.

IV -  o  requerimento,  com  a  mesma finalidade,  ja
:iiirov:itlo  ou  rejeitado,  salvo  se  consubstanciar  reiteragao
tlti  potlldo  nao  atendido  ou  resultante  de  modificaeao  de  si-
tuacAo de  lato anterior.

V - emenda a Lei  Organica,  rejeitada ou aprovada

pelo  Plenario.

Art.  174.  Preferencia 6 a primazia na discussao ou na vota-

c.qo de uma proposicao sobre outra,  mediante requerimento
{iprovado  pelo  Plenarjo.

Paragralo tlnico. Terao preferencia para discussao
o  votacao,  jndependentemente  de  requerimento,  os  vetos,
as  emendas supressivas,  os  substitutivos,  requerimento de
llccnca de vereador (art.  14),  decreto legislativo concessivo
do  llconca  ao  prefeito  (art.  94,  §2°,  a)  e  requerimento  de
:idltimonto que  marque  prazo menor.

Arl.175.  0 requerimento de adiamento da discussao ou da
v()I:ictl(] dc qualquer proposieao estara sujeito a delibera€ao
(]o  Plonarlo e somente podera ser proposto  no  inicio da Or-
dom do Dia ou durante a discussao da proposi€ao a que se
refere.

§1°.  A  apresentaeao  do  requerimento  nao  pode
liilorromper o orador que estiver com a palavra,  o adiamen-
1o  dovo  sor  proposto  por tempo  determinado,  contado  em
8ossOos, nao podendo ser aceito, se a proposicao tiver sido
tloclar:Ida om  regime de urgencia;

§2°.  Nas  apresentae6es  de  02  (dois)  ou  mais  re-
quorlmonlos  d8  adiamento,  sera  votado,  de  preferencia,  o
qLIo marcar monos prazo.



§3°.  0 adiamento podefa ssr motivado por pedido
de  vista,  caso  em  que  se  houver mais  de  urn,  a  vista  sera
sucessjva  para  cada  urn  dos  requerimentos,  e  polo  prazo
matimo de 03 (tres) dias para cada urn deles;

§4°.  Somente  sefao  admissiveis  os  requerimentos
de adiamento da discussao ou da vota€ao de projetos, quan-
do estes estiverem sujeitos ao regime de tramita€ao ordinaria.

Art.176.  0  pedido  de  vistas  para  o  estudo  sera  requerido

por qualquer vereador e deliberado pelo Plenario, sobre pro-
cesso relativo a qualquer proposj€ao, desde que essa esteja
sujeita  ao  regime  de tratamento  ordinario  e  nao tenha sido
declarada em regime de urgencia.

Paragralo  anico.   0  requerimento  de  vistas  nao

podeoseuprazoexcederoperiododetempocorrespondente
ao jntervalo entre uma sessao ordinaria e outra.

Ai.I. 177.  0 encerramento da discussao de qualquer propo-
sieao  dar-se-a  pela  ausencia  de  oradores,  ou  por  requeri-
mento aprovado pelo Plenario.

§1°. Somente podera ser permitido requerer o en-
cerramento  da  discussao,  ap6s  terem  falado  pelo  menos
dois  (02)  vereadores  favofaveis  a  proposi€ao  e  dois  (02)
contrarios,  entre  os  quais  o  autor  do  requerimento,  salvo
desistencia expressa;

§2°. 0 pedido de encerramento nao 6 sujeito a dis-
cussao, devendo ser votado pelo Plenario.

Art.178.  Sempre que a pauta dos trabalhos  incluir mais de
uma proposi§ao sobre o mesmo assunto, a djscussao obe-
decera a ordem cronol6gica de apresentacao.

Paragrafo  anico.  0  disposto  neste  artigo  nao  se
aplica a projeto substitutivo do mesmo autor da proposi§ao
originaria,  o qual preferifa esta.

Art. 179. Destaque e o ato de separar do texto urn dispositi-
vo ou uma emenda a ele apresentada, para possibilitar a sua
apreciacao isolada polo Plenario.
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Paraoralo  tlmco.  0  destaque  deve  ser  requerido

iitii    vliiti;itltir    o    aprovado    polo    Plenario,    e    implicara    a

|iiiiliimiml:I  ii[i  dlscussao  e  na  votaeao  da  emenda  ou  do
tll!iiiti!;lllw  sobre  os  demais  do texto  original.

CAPITUL0  IV

Das Votag6es

Art.100.  A  tll`I:I:in:#,1ti  o  :I  votacao  de  materia  pelo  Plenario,

:):1`Mun`;:|!!i"d':',"„(,i,RE|%i:sP:doe+ab°roesfedt:acris:a::.rna

§1°.Astlollberacoesdoplenarioseraotomadaspor
iii(Iltirl:I `qliTiplos,  sompre que nao se exija a maioria absoluta

«lliimiil(wlado{lolstorcos(2/3),conformeasdeterminac6es

t;t»mlllLicltiii:ils,  IOoals  Ou  regimentais,  aplicaveis  em

Ol,tlM  C'l#()I

|2°.   I'tmi  tilolto  tlo   ''quorum"   comportar-se-a  a
|irmflncfl  do  wrti{itlor lrTipodldo  de  votar.

Art,181.Dopondoraodovotofavofaveldeggj§jg±ggs±g±g)
tlti#  iiitiml]ros  da  Camara.

Ilo. As lols concernentes a:

I   -   aprovacao   e   altera?ao   da   Lei   Organica
tin  M"nlc'plo;

11 -concessao de servi€os  pdblicos;

111 - concessao de direito real de uso;

lv -aliena€ao de  Dens  im6veis;

V - aquisieao de bens im6veis  nao  prevista na Lei
()rctllllol`t&ria  do  exercicio;

pr„„,„,s;Vl-alteraradenominaeaodeviaselogradouros

VIl  -  aprovaeao  e  alteraeao  do  Plano  Diretor  do
M,,,,I,;ll,lo;
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Vlll -obtencao de emprestimo bancario;

lx -concessao de titulo de cidadania honoraria ou

qualquer outra honraria,  ou homenagem a pessoa;

X -  requerer a  interven€ao  no  municipio,  nos  ca-
sos  previstos na Constituicao Federal;

Xl   -   zoneamento   urbano   e   parcelamento   do
solo  urbano;

Xll  - concessao  de  anistia de tributos  ou  isencao
de impostos municipais;

Xlll -rejeieao de parecer pfevio do Tribunal de Contas.

§2°.  Dependem,  ainda,  do  mesmo  "quorum"  de
2/3  (dois tercos)  a  cassaeao  do  prefeito  e  a  cassaeao  do
vereador,  bern como  a  do  projeto  de  resolueao  de  destitui-

eao de membros da Mesa.

Art. 182. Dependerao de voto favofavel da maioria absoluta
dos  membros  da Camara a aprova€ao e as  aterat6es das
seguintes mat6rias:

I - o Regimento ]nterno da Camara;

11 -o C6digo de Obras ou de Edifica€6es;

Ill  -  0   Re ime  Juridico  dos  servidores

._mLunicipais;

lv -o C6digo Tributario do municipio;

V -a rejeicao de veto;

Vl  -  a  criacao  de  cargos  e  o  aumento  de  venci-
mento  de  s_9rvidores  municjpais  do  Lei)islativo  e E2{gQ±±±i±±Q;

V[l - realiza€ao de sessao secreta;
+„-,,J      ,-t`

VIl[ -estatuto dos servidores  munici

lx -concessao de licen?a ao prefeito, ao vereador
e vice-prefeito,
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mrA|iialo  unlco.  Dependerao,  ainda,  do  "quorum"
(lil  iH;il`iil:I  ;il).i()liJl;)  a aprovacao  dos seguintes  requerimentos:

I      (;()wocacao de  secretario  municipal;

11        Hr(ifliir,lft  ospoclal;

Ill      t;iili`qlllulqAo  do  precedentes  regimentais;

^il    103,  A tlnllltiw`ii,1ti  rti:ill7it-so  atraves  de votaeao.

Il.il.I.lo      unlco.      Conslderar-se-a      qualquer
llmloilw  oili lMo  tlo  vtil(iq,1o  :I  partir do  momento  em que  o

|ii"l(loiim tloi;lflmr oncorrada a dlscussao.

^11.111, 0I proco#sos tlo votacao sao tres  (03): simb6lico,
'''„„l'm'  „  !1''()''''(I,

P.iloriilo    tlnlco.    Niis    rirocossos    de   votaeao
lliiil)^llt»    tiii    iitiiiiliiill,    tiiitiLI:ililti    «    prt3sldente    nao    haja

i}tlmll"tlti ti  inRiilliiilti  tlii  vttl{iq,1o,  o voroador que ja tenha
v",",I,,  I ,,,, I",A  in ,,,,, ;",  ,,  tt ,,,,  v ,,,,,.

^11,   I.I.  ()  I)r()(;oa8ti  8lmbollco  coiislste  na  simples  con-
lnt|nm  tln  vliltitt  ii  I(ivor  oii  contra  a  proposicao,  mediante
t;twivllli  tl(I  I)rli#ltltinlo  dos  voroadores,  conservando-se  sen-

In(lti» ti!i tiim tiiiitivam o lovantando-se os que desaprovam,

•|0,  A(i  t;t]iTilirilc.ir  o  resultado  da  vota€ao  o  pre-
Ililiwilo  ilo(}lliriim  ti`i:]iitos  vereadores  votaram  favoravel-
'm'i'O n Om flo''mrl();

|2°.  Havondo  ddvlda  sobre  o  resultado,  o  presi-
(lollI(I  I)()(li)  podlr aos  vereadores  que  se  manifestem  nova-
1'11)''1().

Art.186. 0 processo simb6lico sera regra ger.al para-as vo-
l«¢Afi!i,  mmonto sendo abandonado por disposi€ao legal ou
litullt`itnl.'Il  ;iprovado  pelo  Plenario.

|1°,  Do  rosultado  da  vota?Sol simb6lica  qualquer
wm«tltir  iititlortl  roquerer verifica€ao,  mediante vota?ao  no-
lllltiMl,  Imit  p{idondo  o  presidente  indeferi-lo.

|2°. Nao se admitira segunda verificaeao de resul-
',,,I,,  ,I"  v,,I,,c`1o;
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§3°.  0  presidente,  em  caso  de  dtlvida,   podera,
de  oficio,   repetir  a  vota€ao  simb6lica  para  a  recontagem
dos votos.

Art.187.  0  processo  nominal  consiste  na  expressa  mani-
festa€ao de cada vereador,  sobre em que sentido vota,  pela
chamada,  respondendo sim  ou  nao,  salvo quando se tratar
de  vota€ao  atraves  de  cedulas  em  que  essa  manifestacao
nao sera ostensiva.

Paragralo    nnico.    0    presidents    proclamafa    o
resultado,   mandando   ler  os   nomes   dos  vereadores   que
tenham votado sim e dos que tenham votado nao.

Art.188.  0  voto  sera sempre  pdblico,  nas  delibera§6es  da
Camara, salvo nos seguintes casos:

I -julgamento do prefeito, vice-prefeito e vereadores;

11 - na elei€ao dos membros da Mesa Diretora;

Ill -os vetos.

§10.  Justificativa de  veto  6  a declara?ao  feita  pelo
vereador sobre as raz6es de seu voto.

§2°.  Nenhuma proposieao de contetldo  normativo

podera ser objeto de deliberacao durante sessao secreta.

Art.189. A votaeao sera nominal nos seguintes casos:

I-eleigaodaMesaoudestituieaodemembrosdaMesa;

11  -   elei?ao   ou   destjtuicao   de   membro   de
comissao permanente;

Ill -Julgamento das contas do municipio;

lv - perda de mandato de vereador;

V - aprecia€ao de medida provis6ria;

VI -requerimento de  urgencia especial;

VII  -  criaeao  ou  extineao  de  cargo,  emprego  ou
funeao da Camara.
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^il.  100.  Hiivtwiilii  iliiipdto  nas  votae6es  sjmb6licas  ou  no-

Hiliiill!i,  !itii.1ti  tikis  dosompatadas  pelo  presidente.  Havendo

diliiiiilii  ii(i# votacoos  secretas, ficara a mat6ria para ssr de-

(}l(llilil  iiii  #tiss.1o `sogulnte,  reputando-se rejeitada a proposi-

qm in porslstlr o r!mpate.

PlirAoralo  I]nlco.  No  caso  de  empate  para eleieao
tl#    MMii,    itli!iiw:ir'u!:it-,1    o    que    estipula   o    art.    29,    Vlll

I""I,,  l',,ul ,,,, ",I,,

^11.  " ,  lJi"i vttt  liilclada a votaeao somente se interrom-

I)wiA  ww  liii  vtirlllcfldn  a  falta  de  numero  legal,  caso  em  que
iii  vi)lim  I,1  t;tilliltltts  serao  considerados  prejudicados.

Pardqralo  tlnlco.  Nao  sera  permitido  ao  vereador
lili:IiitltMi;ir    o    Plenario    no    curso    da    vota€ao,    salvo    se

«t:tMiiiilltlo  do  mal  sdbito,  sendo  considerado  o  voto  que  ja
I,",I,i,  I,mforldo.

All.  102. Oualquor voroador podera requerer ao Plenario que
N|}rlicli},  lsoladamonto, determinadas partes do texto de pro-

po9lcao,  votando-as  em  destaque  para  rejeita-las  ou  apro-
vA.lag  prflllmlnarmente.

Par&qralo   tlnlco.   Nao   have fa   destaque   quando
in    mll,ir     do     proposta     orcamentaria,     das     diretrizes
olq#ltmi`Iilrliis,   d[}  plano  plurianual,   de  medida  provisdria,

tlo    wlii,    (I(i    |uloamonto    das    contas    do    municfpio    e
om     (iliiiliil«]r     caso     em     que     aquela     providencia     se
mv,  I,,,I ,,,, llcAvol.

All,1.3.  A  partlr  do  lnstante  que  o  presidente  da  Camara
tlot;lilrii  t"tdrla  |a  debatida  e  anuncia  a  votacao,  sera  as-
muim(ld  a    cada  uma  das  bancadas  partidarias,  por  urn
(1®  Ioii8  lntoorantes,  falar apenas  uma vez,  para propor aos
ioiii   co-partldarios   a   orientagao   para   encaminhamento
dA  V ,,,,, I,1,,`

Ilo.  No  oncaminhamento  da  votaeao  sera  asse-
ulllnlll)  u()H  lldoros  das  bancadas  propor a  bancada  a  rejei-

qlll  (111  «|)rtMlctlo  da  mat6ria  a  ser votada,  sendo  vedados
nlm' '"

|2°.    N.1o    havera    encaminhamento    de    votaeao
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\
quando  se tratar de  proposta ongamenfaria,  das  djretrizes  or-
eamemarias,  do  plano  plurianual,  de  julgamento  das  contas
do  municipio,  de  processo  destituit6rio  ou  de  requerimento.

Art.194.  Tefao  preferencia  para  vota§ao  as  emendas  su-

pressivas    e    as    emendas    substitutivas    oriundas
das comiss6es.

Paragrafo   tlnico.   Apresentadas   duas   ou   mais
emendas   sobre   o    mesmo    artigo    ou    paragrafo,    sera
admissivel   requerimento   de   preferencia   para   a   votaeao
da  emenda  que   melhor  se   adaptar  ao   projeto,   sendo   o
requerimento  apreciado  pelo  Plenario,   independentemente
de discussao.

Art. 195. Sempre que o parecer da comissao for pela rejei-

€ao do projeto, devefa o Plenario deliberar, primeiro, sobre o
parecer, antes de entrar na consideraeao do projeto.

Art.196. 0 vereador podera votar fazer declaraeao de voto,

que  consiste  em  indicar as  raz6es  pelas  quais adota deter-
minada posi§ao em relaeao ao m6rito da mat6ria.

Paragrafo  tinico.  A  declaraeao  s6  podera  ocorrer

quando toda a proposieao tenha sido abrangida pelo vote.

Art.197.  Enquanto o presidente  nao  haja proclamado o  re-
sultado da votaeao,  o vereador,  que ja tenha votado podefa
retjficar o seu vote.

Art.198.  Proclamado o  resultado da vota§ao,  podera o ve-
reador impugns-la perante o Plenario, quando daquela tenha

participado vereador impedido.

Paragralo dnico. Na hip6tese deste artigo, acolhido
a  impugnaeao,  repetir-se-a  a  votacao  sem  considerar-se  o
voto que motivou o  incidente.

Art.199. Aprovado pela Camara urn projeto de lei, este sera
enviado ao prefeito para saneao ou veto, uma vez expedjdos
os respectivos aut6grafos.

Paragrafo  nnico.  Os originais dos projetos  de  leis
aprovados serao arquivados na secretaria da Camara.
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Art,  200.  N;I  iiiliiiiilr;I  vtit:`cao os  projetos  sefao  sempre  vu-

'iiiltt!i  iiii(iltili;itl;wiiitiim,  sdlvo  requerimento  de  destaque.

All.  201.  N:I  #ii(iiwida  discussao,  a votaeao  sera feita  sem-

iwn,  iwiul(ilt:itl;iiiiotito,  salvo  quanto  as  emendas  que  serao
v('lll(l„!,   „'"1  ;1111'':I.

CAPITUL0  V

I)a  Rodacao  Final

All,  !OZ,  |ullclllltl;I  :I votaLfiaQ_.d~e  projeto de lei,  com ou  sem
nilinntliiti  Miwtiwitl;i#,  tiu  de  projeto  de  lei  substitutivo,  sera

I   iiitMil`i   iiiii::uiiliili:idii  a  comissao   de

n  mtlni,1n,   ii;ir;i  nl;il)orar

legislaeao,  justi?a
ao  final  de  acordo  com

(ltllllltll;ltln  t7  I_7xLlt!!]lr_autdg_ra±Q__C:LEDLrg  do  prazo  regimental.

Paraoralo  tlnlco.  Cabera  a  Mesa  a  redaeao  final
tlit::  iirtt|iil[ts  tlo  docroto  logislativo e  de  resolucao,

All. 203. 0 pro|oto, com o parecer da comissao, ficafa pelo

iir:I/o  tlti  vlnlti  o  quatro  (24)  horas  na  secretaria da  Camara
I):mi I)x:iiiio dos voroadores,  salvo nos casos previstos nes-

ll,,Ill,,,On,0.

All,  204,  Asslnalada  a  incoerencia  ou  contradieao  na  re-
ilii|,1o  lli"I,   podera  ser  apresentada  na  sessao  imediata,

iitii   uiii  lfirtti   (1/3)   dos   vereadores,   no   minimo,   emenda
llliitllllt;iilMI   i\   mtl:ifao  final,   que   nao   altere   a  su6st5fi6Ta

I,, "I,"M,,I,,

|1 o.  A tiiiitiltda sera votada na mesma sessao e, se
„PI()vii(lii,  #tli.1  liiiodlatamente

llllul  uolu   MOsd  0
para nova re

()imti ctiiilrArlo,  sord reaberta a discussao para decisao final
'1()  Pl(l'l'1rlo.

12°.  So  a  nova  redaeao  final  for  rejeitada,  sera  o

|}iii|nlii, i"ils lima vez, encaminhado a comissao, que a ree-
llllitmlA,  c{)H§ldor.indo-se aprovada se contra ela nao votar
w  iiiiilt)llii  iil}#()liild  dos  componentes  da  edilidade.

13°.   Ai]llcar-se-a  o   mesmo  crit6rio  deste   artigo
li)B  I)lit|itlm  tiprovados,  sem  emendas,   nos  quais,   ate  a
nlnliiiiiiunii ilti ;iutdgrafo  verifique-se  a  inexatidao  do texto.
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hi.2us.Terminadaafasedavofaeao,esfandoparaesgo-
iaFseaprazos previstos por este Regimento e pela LOMBS
para  a tramitaeao  dos  projetos  na  Camara,  a  redacao final
sera feita na mesma sessao ela comissao,  com a  maioria
dos  seus  membros,  devendo  o  presidents  designar outros
membros para a comissao, quando ausentes do Plenano os
titulares.  Cabefa,  nests caso,  somente a Mesa a retificacao
da redaeao, se for assinalada incoerencia ou contradicao,

TrfuLO vi

c.Da Sa.pg§o, da  PromLI[gacao e do Veto

Art.  206.  Aprovado  pela  Canara  o  projeto  de  lei,  expedi-
dos  os  respectivos  aut6grafos,  sera,  no  prazo  de  dez  (10)
dias  uteis,  enviado  ao  prefeito,  que,  aquiescendo,  o  san-
cionafa no  prazo  de quinze  (15)  dias,  contados da data do
seu recebimento.

§1 °. Os aut6grafos de projetos de leis, antes de se-
rein remetidos  ao  prefeito,  levam  assinatura do  presidente,
do (1 0) secretario e, sera arquivada a c6pia na secretaria da
Camara junto com original do projeto de lei.

§2°.  0  membro  da  Mesa  nao  podera,  sob  pena
de sujeieao a processo de destituieao,  recusar-se a assinar
o aut6grafo.

§3°.   Decorrido  o  prazo  de  15  dds,   contadus  da
data  do  recebimento  do  respectivo  aut6grato,  sem  a  saneao
do prefeito, considerar-se-a sancionado o projeto, sendo obri-

gat6rio  a  sua  promulgagao  pete  presidente  da  Camara  ap6s
quarenta  e  oito  (48)  horas  do  prazo  estabelecido  ao  prefeho.

Art. 207. As resolucdes e os decretos leqislativos serao Dro-.
mulqados e publicaq.p§ pelo presidente da Cangqrg.

£11  Serao,  tamb6m,   Dromulgadas  e  publicadas
Delo  Dresidente da Camara as  leis  clue tenham sido  sancio-
nadas, tacitamente, ou veto, total ou parcial, tenha sidoin-laiqua'
rfurfu#g;#g#ddoa'%'aL¥fap!:£#:£rf#g;

uintes clausulas at6rias:
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'       I     lt)ls (sanQaotacita): ``facosaberqueacamaraMu-

illt;li)(il  (li)  l}m|()  Saiito  aprovou  e  eu  promulgo  a  Seguinte  lei".

/  11  -lols  (veto total rejeitado):  "taco saber que a Ca-

ilmii.  Muiilcli);il  do  Brojo  Santo  manteve  e  eu  promulgo  a
.,I,q ,,,,, I,,I,,I"I

J   Ill  -  I(ilR  (wilt7  parclal  re|oltado):  "taco  saber que  a

CAlll»/ll Mlllll(}l|)«l (I(i l}ro|o Stinto manteve e eu promulgo os

•»qliliilm  (Mi)()HIIlv()S  tl(I  Lol  ii"..."

V   IV      mH{7llicao  o  docreto  legislativo:  "fa€o  saber que

I  CAili«rii  Mtiiilclpal  do  Brejo  Santo  aprovou  e  eu  promulgo
o   mqiiliilti   Docroto   Logislativo   (ou   a  seguinte   Resolucao)".

V     V - a  Mosa  Dlretora da Camara Municipal de  Brejo

S«nlo,  Eslado do Coara:  "taco saber que a Camara Munjci-

plil  aprovoii,  o  a  Mosa,  no§  termos  do  artigo  29,  "caput",
(1«  Coil`illlulctlo  Fodoral,  promulga a  seguinte  Emenda a Lei
()ruiliilc{i  (lo  Munlclplo".

J   §3°.  Para  promulgacao  e  a  publica€ao  de  lei  com

8«ncAo  tAclla  ou  por  rejeicao  de  veto  total,   utilizar-se-a  a
iiuiTlor(icao  subsequente  aquela  existente  na  prefeitura  mu-
ill(:lpiil   ()miii(lo so tratar de veto  parcial,  a lei tera o  mesmo

iiuiiinrti  «iiltirlor a quo  pertence.

^11,  200,  St)  ()  I)r()lt)Ilo  conslderar o  projeto,  no todo  ou  em

imi 1«,  lili:()i"lltiit:lonal ou contrario ao  interesse pdblico,  ve-
I»=l(iiA,   Itilill  nu  iiilrclal  na  forma  prevista  na  Constitui€ao

I H(lnriil,  Ht) i]Hi/() do qulnze  (15) dias uteis,  contados da data
tlti fii(:tililmonto do rospectivo aut6grafo, e comunjcafa, den-

Iiti  do  qliiironta  o  olto  (48)  horas  ao  presidente  da  Camara
(:(lm tlxposlcao de  motivos  sobre o veto.

Ilo.  0  veto  parcial  somente  abrangera texto  inte-
uml (I() «rll«t),  do  paragrafo,  de  inciso ou de alinea.

|2°,  f]ocobldo  o  veto  pelo  presidente  da  Camara,
•em  oiit:iiiTiliiliatlo  a  Comissao  de  Legisla€ao,  Justi€a  e  Re-
(ldvA(I,   tilm  podorA  solicitar  audiencia  de  outras  comiss6es.

loo, As comss6es tern o prazo conjLlnto e impror-



rogavel de 05  (cinco) dias para a manifestaeao.

§4°. 0 veto sera apreciado no prazo de 15 (quinze)
dias  a  contar  do  seu  recebimento,  independentemente  de

parecer em uma tlnica discussao e vota?ao.

§5°. Se a Comissao de Legislaeao, Justiea e Reda-

eao  nao se  pronunciar no  prazo  indicado,  a presidencia da
Camara incluifa a proposigao  na pauta da Ordem do Dia da
sessao imediata,  independente de parecer;

§6°. 0 veto somente sera rejeitado pela maioria ab-
soluta dos vereadores,  mediante votaeao secreta.

§7°.  Esgotado,  sem  deliberaeao,  o  prazo  previsto
no pafagrafo 40 deste artigo, o veto sera colocado na Ordem
do Dia da sessao imediata, sobrestadas as demais proposi-

c6es ate a sua votacao final.

§8°. Se o veto for rejeitado, as disposi€6es aprova-
das serao enviadas ao prefeito municipal para promulgagao.

§9°.  Se  o  prefeito  municipal  nao  promulgar  a  lei
nos  prazos  previstos,  e  ainda  no  caso  de  saneao  tacita,  o

presidente  da Camara  a  promulgara,  e,  se  este  nao  o fizer,
no  prazo de quarenta e oito  (48)  horas,  cabefa ao vice-pre-
sidente, obrigatoriamente, faze-lo.

§10.  A  manutencao  do  veto  nao  restaura  materia
suprimida ou  modificada pela Camara.

§11.  0  prazo  previsto  no  paragrafo  40  nao  corre
nos periodos de recesso da Camara.

TiTUL0  VII

D0  CONTROLE  FINANCEIR0

CApiTUL0  UNIC0
Do Orgamento

Art. 209. Plecebida do prefeito a proposta ongamentaria anu-
al,  dentro do prazo e na forma legal,  o presidente da Gama-
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in  I;tiHiiiiili;;I   ii   ltltti  do   Plenario  e   manda  distribuir  c6pias

(1«   iiiii!Iiii,'i   ;ttis  vriroadores,   encaminhando-o  a  Comissao

dn   lllliiil¢;is   ()   Orcamonto   mos   dez   (10)   dias   seguintes,

Pl„«  I)«',I,;,,r.

§1°.    No    docondio,    os    vereadores    poderao
tt|)H)#twil,'ir  iMiioii(I:Is  .1  proposta.

|20,  A  Ctiiiilssao  de  Financas  e  Ongamento  pro-
llliil(}lnr-IolA  flili  20  (vlnto)  dias  para  exarar  parecer  e  deci-

•Io I(}l}m lm oiimiitl:ts ;ii]rosentadas, a mat6ria sera incluida

I)omo  lmm  i`inlco  da  Ordem  do  Dia  da  primeira  sessao  de-

"I,,,r,,"Il,I,,.

Art.  210.  0  Pro|oto  do  Lei  Orcamentaria Anual,  o  Plano  Plu-

rliwiii:il  dii  lnvostlmontos  do  municipio  e  a  Lei  de  Diretrizes

()rq:IiTmnttlrl;`s  obodocorao  as  dlsposic6es  constitucionais

ii`mi  sorom  oiwl:`tlos  :\  Ctlmara  Municipal.

Art.  211.  0  profollo,  dontro  do  prazo  constitucional,  envja-

r,1  A  Camara  Muiilclpal  o  Projeto  de  Lei  Oreamentaria Anual

p(im  o oxorclclo soguinte.

Piraqralo  unlco.  Se  o  prefeito  deixar de  enviar  a
r,Ai"irii  ii  I)roi)oslfl  orcamentaria  no  prazo  legal,  a  Camara

nlwill(lnriirA  ctiiiio  proposta  a lei  ongamentaria vigente.

^11,112,  ^|)ll(:iiiii-so  ao  Projeto  de  Lei  Or€amenfaria  Anual

iiii (iim iiA(} t:iwilmrl:tr n dlsposto neste capitulo,  as regras do

I",,,:""",,  I,,qlHI:,,lv,,'

P.rd||ralo unlco, 0 prefeito podefa enviar mensagem
A   (:ni"mi,   p{mi   propor   a   modifica€ao   do   Projeto   de   Lei
()rqninnMrla   Anual   ou   no   Plano   Plurianual,   enquanto   nao
olllwr i:iti`cliilda a votacao da parte cuja alteraeao 6 proposta.

^11,  !13,  () l'l{ino Plurlanual de lnvestimento,  que abrangera
li |mlllt(I(I tlii (i`idtro (04)  anos consecutivos, tefa suas dota-

|Am  #liiml#  li`t:liildas  no ongamento de cada exercicio.

P.llorllo  tlnlco.  Aplicam-se  ao  Plano  Plurianual
11. llw.Illlllni'lti (is  moras estabelecidas  neste  capitulo  para
'l,v","",(,     l',,,(,r:,,,1a.
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Art.  214.  A  Lei  de  Diretrizes  Or€amentarias  compreendera
as metas e prioridades da administra§ao ptlblica e orientara
a elaboraeao da Lei  Oreamentaria Anual.

Art.  215.  Na primeira discussao  e votagao  da Proposta Or-

eamentaria,  poderao  os  vereadores  manifestar-se  sobre  o
projeto  e as  emendas,  assegurando-se  preterencia ao  rela-
tor do parecer da Comissao de Finaneas e Ongamento e aos
autores das emendas no uso da palavra.

§1°.  Na primeira discussao serao votadas,  primei-
ramente, as emendas uma a uma, e depois o projeto, inseri-
das as emendas aprovadas;

§2°.  As  emendas  ao  Projeto  de  Lei  Ongamentaria
Anual somente podem ser aprovadas, caso sejam compativeis
com  o  Plano  Plurianual  e  a  Lei  de  Diretrizes  Ongamentarias.

Art. 216. Na segunda discussao sera votado o texto definiti-
vo do  Projeto de  Lei Orgamenfaria Anual.

Art.  217. As sess6es em que se discute o orgamento terao
a  Ordem  do  Dia  preferencia  reservada  a  esta  materia,  e  o
Expediente ficafa reduzido a trinta  (30)  minutos.

§1°. Tanto em primeira como em segunda discus-
sao, o presidente, de offoio, podera prorrogar as sess6es ate
findar a discussao e votaeao da materia;

§2°.  A  Camara funcionafa,  se  necessario,  em  ses-
s6es  seguidas,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  Ongamentaria
Anual seja discutido e votado dentro do prazo legal.

TiTUL0  VllI

D0 JULGAMENT0  DAS  CONTAS
€ApiTUL0 dNIC0

Do PI.ocedimento do Julgamento

Art. 218. 0 controle externo da fiscalizacao financeira e onga-
mentaria sera exercido pela Camara Municipal, com auxilio do

IriDu.naLd=e_QQT1±_a_a do.S TMunicipios compreendendo:

I  -  aprecia€ao  das  contas  do  exerctoio  financeiro
apresentado pelo prefeito e pela Mesa da Camara;
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11         ;ii:itiiiii{iiill:imonto   das   atividades  financeira   e

0,q",,in,,in,I:,  ,I ,,,,,,,,, I,:11,10;

Ill            |iilti;imonto    da     regularidade    das     contas

ilim    ittliiilnl:tlr;itlnro`i   o   domais    responsaveis   por   bern   e

v"I,"",,  I,,,I,ll,:,,S.

Art.  21.. A Mii#ii  I)Iriiltim tl:i Camara e o prefeito encaminha-

iA(I  ililm  a()iil«8  HiiLliils,  flo  Trlbunal  de  CQntas  dos  MuniQ{-

pl,,I,  ,w  ,,,,, 'n  'lxl,,I,t  r,Or 101.

P.rlorlilo   unlco.   0   Tribunal   de   Contas   clara   o

I)«mt}fir  prMti,  tltivt]ildo  concluir pela aprovacao ou  rejei€ao.

Art,    220.    Rocobldo   o    processo   do   Hi±u|LaLd_e. __C7Qrlta.S
tlti£   MLiiilclplos,   com   o   respectivo   paiecer -prdvio   a  -res-

iitillti   tln   aprovac3o   ou   rejeicao   das   contas   do   prefeito,   a
MiisH,   liitlopondontemente   da   leitura   do   parecer  em   Plena-

ilti.   ti  prosldfli`to  f:ira  distribuicao  de  c6pia  do  mesmo  aos

vttrtiddoros,    onvl:iiido   o   processo   a   Comissao   de   Finan-

q:is  o  Orcdmonto  o,   om   seguida,   a  de   Legislaeao,   Justica
0 Flodacao.

§1°.  A  Comissao  de   Finaneas  e  Oreamento,   no

imi;it  liii[irorrooavel  de  20   (vinte)   dias,  examinafa  o  pro-
(:m»ti   ii   iii]mclara   os   pareceres   do   Tribunal   de   Contas,
lm#lMtitl()-o#  nii   ro|oltando-os,   mediante  parecer  acompa-

llllwll()  iltt  I)ri)Into  do  docreto  legislativo,  dispondo  sobre  a

tloi}lIA(}  ii(liiliid:I.  Nao  se  admitirao  emendas  ao  projeto  de

lt,t,,"',,  loul8li,tlvo.

a)  Para  cmltlr  o  seu   parecer  a  Comissao  de  Fi-
llanQas  e  Orcamento  podera  vistoriar  as  obras
o  servicos,   examinar  processos,   documentos
a  pap6is  nas   repartie6es  da  prefeitura.   Pode-
r,1,  tambem,  no  prazo  de  10  (dez)  dias,  solici-
tar   osclarecimentos   complementares   escritos
Ilo    rosponsavel    pelas    contas,    para    aclarar

ptlrlos obscuras.

|Z®,  A  Comlssao  de  Legislaeao,  Justiea  e  Reda-

qlli,   l#riimm,   no  prazo   improrrogavel  de  oito   (08)   dias,
iiloi"ni^  iiiimcflr  sobro  mat6ria  de  sua  aleada.  Findo  este



prazo,  o processo ficafa com vistas aos vereadores na se-
cretaria  da  Camara  ate  seu  julgamento,  no  prazo  maximo
de 60 (sessenta)  dias, contados da data do recebimento do

processo com  parecer pr6vio  do Tribunal de  Contas  ou es-
tando a Camara em recesso, durante o primeiro mss da ses-
sao legislativa imediata, observados os segujntes preceitos:

a) o  parecer pr6vio  do Thbunal  de  Contas  somen-
te   deixafa  de   prevalecer  por  decisao   de   2/3

(dois ter§os) dos votos dos membros da Cama-
ra  Municipal;

b) decorrido  o   prazo  para  deliberaeao,   sem  que
esta tenha  sido tomada,  as  contas  serao tidas
como aprovadas ou rejejtadas, conforme a con-
clusao do parecer do Trjbunal de Contas;

c) rejeitadas  as  contas,  por  delibera€ao  expressa
da Camara,  serao  remetjdas c6pjas  ao  Ministe-
rio Pdblico para fins legajs.

Art.221.Cabeaqualquervereadorodireitodeacompanhar
os estudos da Comissao de  Finaneas e Ongamento no perl-
odo em que estiver entregue a Mesa.

Art. 222.  Exarados os pareceres pelas comiss6es,  e discu-
tido o processo pelo Plenario,  no prazo de 06 (seis) dias, ira
o processo a julgamento.

§1 0. Se as comiss6es nao exararem pareceres mos
prazos  estipulados,  o  processo  sera  encaminhado  a  pauta
da Ordem do Dia somente com os pareceres do Tribunal de
Contas.

§2°.  Se  as  comiss6es  apresentarem  parecer com
a antecipacao do prazo,  o processo depois de examinado e
discutjdo  pelo  Plenario,  no  prazo  que  lhe  6  permitido,  sera

julgado na sessao seguinte.

Art. 223. Se a deliberacao da Camara for contraria ao pare-
cer ptevio do Tribunal de Contas, o projeto de decreto legjs-
lativo contefa os motivos da discordancia.

Art. 224. No dia designado para julgamento das contas, es-
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tin  »«rm  Sliliiiitilltl;is  a  uma  s6  djscussao,  ap6s  o  qual,  se

iiitmntllw,1  liimtll;itiimcnte  a  votacao.

I]irAoralotlnlco.Assess6esemquesediscutemas
I}f»il«« tln iilliiilt:`iilo torao o expediente reduzido a 30  (trjnta)

iiiliiiil(i#  n  tl  ()rtliiiTi  (1o  Dla  sera  destinada,  exclusivamente,

\  ,,,„'Arlll'

Art.  22b,  l]ii|till«tl:is ;i`i ct]ntas do prefeito,  seguir-se-a a tra-
iiill`i¢nti I)itit:ti`q#ii;il (I()lflrmlnada pelas  constitui€6es  e  lei fe-

tl»iiil  n  n»I«tlli;il  tiiili  tllsclpllna  a  materia e,  ap6s  cumpridas

liiflim  im  ltiiin;illtl:]dos  c  prazos  legais,  encaminhar-se-a  o

|iitmo»No  iit]  Mlrilstdrlo  Pdblico  para os  devjdos fins.

Ail.  220.  So  a  apreciacao  das  contas tomarem todo  prazo
ilii:"iiido  a  sessao,  a  Camara  funcjonafa,  se  necessario,
nin  sossOos  seguldas,  de  modo que  as contas  possam  ser
ltiiTiadas  c julgadas  dcntro do prazo legal.

TITUL0  lx
I)o Procosso de Perda de Mandalo

Art.  227.  A  Camara  processara  o  vereador pela  pratica  de
liili;lc,1()  pol[tlca-administratjva  definida  na  legisla€ao  inci-

(lniilli,  til)S()rv:idtis  as  normas  adjetivas,  inclusive  quorum,

0.l#lmlnt;ltln  nit`ilfl  iTio`sma  legislaeao.

P.I.gr8lo  dnlco.   Em  qualquer  caso,  assegurar-
In  A  wii  imimiiilo  plona  defesa.

^rl.  220.  ()  |uludiiionto far-se-a em  sessao  ou  sess6es  ex-
liiitwillli.lll:i`i  para  osso efeito  convocadas.

All.  220.  Oudndo  a  deliberaeao  for no  sentido  de  culpabili-
tltitlti  tlt7  ;icLisado,  expedir-se-a  decreto  legislatjvo  de  perda

do i"iitl(IIt],  o qual se clara noticja a Justjca Eleitoral.

TiTUL0 X

Das Llcen€as

A.I   !30,  A Ilt;Iwittl (lo t;argo de prefeito podera ser concedl-

ild  imlA  (:Aniiir«,  iiiodlanto  sollcitacao  expressa  do  chofo  do

rmi!wwii,  iiii.  Inoulnlos cflsos:
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I - para ausentar-se do municl'pio por prazo supe-
rior a 15  (quinze)  dias  consecutivos.

a)  por motivo de doenea, devidamente comprovada;

b) por  servieo  ou  emissao  de  representacao  do

municipio.

11 - para afastar-se do cargo,  por prazo  siiperior a
15  (quinze)  dias  consecutivos.

c) por doenca,  devidamente comprovada;

d) para tratar de interesse particulares.

Art.  231.  0   pedido   de   ljcenea   do   prefeito   seguira   a

seguinte tramitaeao:

§1°.    Plecebido    o    pedido    na    secretaria    admi-
nistrativa,    o    presidents   convocara,    em   vinte   e   quatro

horas,   reuniao   da   Mesa,   para  transformar  o   pedido   do

prefejto   em   projeto   de   decreto   legislativo,   mos   termos
do solicitado.

§2°.  Elaborado  o  projeto  de  decreto  legislativo  pela
Mesa,  o presidente convocafa,  se necessario, sessao extraor-

qinaria, para que o pedido seja imediatamente deliberado.

§3°. 0 decreto legislatjvo concessivo da ljcenea ao

prefeito sera discutido e votado em turno tlnico, tendo prefe-
rencia regimental sobre qualquer materia.

§40.   0  decreto  legjslativo  que  conceder  a  licen§a

paraoprefeitoausentar-sedomunicipioouseafastardocargo
dispora  sobre  o  direito  de  percepeao  dos  subsidios,  quando:

I - por motivo de doenea, devidamente comprovada;

11 -a servico ou emissao de representaeao do mu-

nicipio.
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TjTUL0  XI

DISP%#j#oG:RAIS

Dos Fte€ursos

Arl.  232.  0.i  rocursos  contra  atos  do  presidente  da  Mesa
I)liiiltmi  {ni  flo  prosldente  de   comissao  serao   interpostos
tlliiiliti  Ilo  05  (cliico)  dias,  contados  da data da  ocorrencja,

I)tll  nllll|)lll#  |mtlc.1o  a  o1o  dlrigida.

Ilo.  0  rocurso  sera  encaminhado  a  Comissao  de
LoulNIIlqAo, Jlisllca o Rodacao para opinar e elaborar projeto

I"  'I,,H0l"q`1o;

§2°.  Apresentado  o  parecer,  com o  projeto  de de-
cmto  loolslatlvo,  acolhendo  ou  denegando  o  recurso,  sera
tt  iTiosiTio  submotldo  a  uma  unica  discussao  e  votaeao  na
Ortlom  do  Dla  da  prlmolra  sessao,  ordinaria ou  extraordina-
rki.  :`  roallzar-so.

§3°.  Aprovado  o  recurso,  o  recorrido  devefa  ob-
Sorv{ir a doclsao soborana do  Plenario e cumpri-la, fielmen-

lti,  sob pona do se sujeitar a processo de destitui€ao.

Ilo.  Plo|oltado  o  recurso,  a decisao  recorrida sera
llll»ullllllmrim  mantlda.

leo.  Os pra7os marcados neste artigo sao fatais a
w ,M u d'fl.

cApiTUL011

Das lnformag6es

Art,  233.  (;tiiTipoto  a  Camara  solicitar ao  prefejto  e  aos  se-
tiiwlililiili  ii`unlt:Ii)ills quaisquer jnforma€6es  sobre  assuntos

mlwmiil"n  A  ^tliilliil,`lrdc,1o  Municipal.

P.I.orilo unlco. As informac6es serao solicitadas
|Mii  mlil'nililmi`'(),  I)r(iposto  por qualquer vereador.

^11   »1{  ^|»(Ml(lti  o  podldo  de  informac6es  pela  Camara,
mi^ eiiii«niliil"(lo «o profolto ou secretario, que tern o prazo
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de trinta  (30)  dias  tlteis,  contados  da data  do  recebimento

para prestar as informae6es.

Paragralo nnico, Pode o prefeito solicitar a Camara

prorrogagao  de  prazo,  sendo  o  pedido  sujeito  a aprova€ao
do  Plenario,  (art.161,  inciso XIV da  LOMBS),

Art. 235. A Camara podera optar pelo pedido de informa§ao
ao  prefeito  por escrito,  caso  em  que  o  oficio  do  presidente
da Camara sera redigido, contendo os quesitos necessarios
a elucidaeao dos fatos.

Paragrafo  nnico.  0  prefeito  devera  responder  as
informae6es,  observado  o  prazo  indicado  na  Lei  Organica
do  Municipio.

Art.  236.  Sempre  que  o  prefeito  se  recusar a  prestar infor-
mac6es  a  Camara,  quando devidamente  solicitado,  o autor
da  proposicao  devefa  produzir  dentlncia  responsabilizando
0 infrator.

Art.  237.  Os  pedidos de  informae6es  podem  ser retirados,
se  nao  satisfizerem  ao  autor,  mediante  novo  requerimento,

que devera seguir a tramita€ao regimental.

Art.  238.    A  Camara  podefa  convocar  os  secretarios  mu-
nicipais  ou  ocupantes  de  cargo  da  mesma  natureza,  para

prestarem  informa€6es  sobre  a  Admjnistra€ao  Municipal,
sempre  que  a  medjda  se faea  necessaria para  assegurar a
fiscalizaeao apta do  Legislativo sobre o Executivo.

Art.  239.  A  convocaeao  devefa  ssr  requerida  por  escrito,

por qualquer vereador ou comissao, devendo ser discutida e
aprovada pelo  Plenario.

§1 °. 0 requerimento devefa indicar, explicjtamente,
o motivo da convocaeao e as quest6es que serao propostas
ao convocado.

§2°.  Aprovado  o  requerimento,  a.convocaeao  se
efetivara mediante oficio assinado pelo presidente em nome
da Camara,  indicando  dia e  hora  para o  comparecimento e
dando ciencia do motivo de sua convocaeao.

Art.  240.  Aberta  a sessao,  o  presidente  da Camara  expora
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iiti  ««t:ifll^rlli  iiiiiiilt:lii;il,  tilm  so  assentara  a  sua  direita  os

iiiiillwiN  tlli  I:twtit:;i¢.1t7  o,  om  segulda,  concede fa  a  pala-

vm  At"   tiiMtltiiti:i   liiscrltos,   com   antecedencia   mi'nima  de
411   ((imw.wiltl  n  ()ll(i)  lior;is,   para  as  indaga€6es  que  dese-

|«iniii  ltwiiilll:ii,  ;i*sti(|Imida  a  preferencia  ao  vereador  pro-

iitiiiniil.i  tl`I  t:tiiiviit:;i¢tln  oLi  ao  presidente  da  comissao  que
n   N')Ill;l''„',

Ilo.  0  stit;itil.1rlo  municipal  podefa  incumbir  as-
iomt)rm   (iuo   o   :icoiiii7tiiinom   na  ocasiao,   de   responder
Al  I,,,I,,""qoo8.

§2°. 0 secretario municipal ou o assessor nao po-
tltir.1  sor aparteado na sua exposi€ao.

Art.  241,  Ouando  nada mais  houver a indagar ou a respon-
tlnr  ou  quando  escoado  o  tempo  regimental,  o  presidents
tilmorrard  a  sossao,  agradecendo  ao  secretario  municipal,
iim immo da Camara,  o comparecimento.

Art.  242.  0  profolto podord,  espontaneamente,  comparecer
1 Camard pdra prostar osclarecimentos,  ap6s entendimento
t;oiii o iirosldonto quo deslgnara dia e hora para a recepeao.

Art.  243.  Na sossao a que comparecer,  o prefeito tera lugar
A  (llriillii  do  prosldonte  e  fara,  inicialmente,  uma  exposi€ao

ml)in im  qufi810os qim  lhe forem  propostas,  apresentando,
I  looiilr,  nHi:l`iroclmoritos  complementares,  solicitados  por
(|lmltiilnr  wrfiii(ltir,  mi forma  regimental.

Ilo.  Mo  d  pormitido  aos  vereadores  apartear  a
OxpoBlqAt)  tlo  prololto,  nem  levantar quest6es  estranhas  ao
flB#iinlo tl{i  convocacao;

!2°.   0   prefeito   podefa  fazer-se  acompanhar  de
liiii«lomrlo9  munlclpais,  que  o  assessorem  has  informa-

vom, (I I)mlflllti o sous assessores estafao sujejtos, durante
I  lmiA(I,  An  iitiriT`,is  doste  Plegimento.

TITUL0  XII

ll(I noolmonlo lnlorno e da Ordem  Regimental

^11   ?M,  (lliiifll.1ti (1o Ordom 6 toda ddvida levantada por ve-
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reador em Plenario para reclamar contra o nao cumprimento
de formalidade  regimental ou  para suscitar dtlvida quanto a
interpretaeao de disposieao do Regimento.

§1°.  As  quest6es  de  ordem  devem  ser  formula-
das  com  clareza  e  com  indicaeao  precisa das  disposie6es
regimentais  que  se  pretende  elucidar.  Levantar Quesfao  de
Ordem,  nao podera exceder a 03  (tres)  minutos.

§2°.   Nao   observando   o   proponente   o   disposto
neste artigo, podera o presidente cassar-lhe a palavra e nao
tomar em consideraeao a quesfao levantada.

Ai.I.  245.  Cabe  ao  presidente  da  Camara  a  interpretaeao  e
a  aplicacao  do  Regimento.  Os  casos  nao  previstos  (omis-
sos)   neste   Regimento   sefao   resolvidos,   soberanamente,

pelo  Plenario,  cujas  decis6es  se  considerarao  ao  mesmo
incorporadas.

§1°.   Cabe   ao   presidente   resolver   as   quest6es
de  ordem,   nao  sendo   licito   a  qualquer  vereador  opor-se
a decisao.

§2°.   Cabe   ao   vereador   recurso   da   decisao   do
presidente  que  sera  encamjnhada  a  Comissao  de  Legisla-
eao,  Justjea e  Reda?ao,  cujo  parecer,  em forma  de  projeto
de   resolucao   sera   submetido   ao   Plenario,   nos   termos
deste Regimento.

§30. 0 Plenario, em face do parecer,  decidifa o caso
concreto,  considerando-se  a  deliberaeao  como  prejudicada.

Art. 246. Os precedentes a que se referem os arts. 254, 255
e  256  pafagrafo  dnjco  serao  registrados  em  livro  pr6prjo,

para aplicaeao aos casos analogos pela secretaria da Mesa.

TiTUL0 XIll

Dos Servi§os da Secretaria Administrativa

Art.  247.  A  secretaria,  mediante  autorizaeao  expressa  do

presidente, fornecera,  no  prazo  de  15  (quinze)  dias,  a qual-
quer  pessoa,  para  defesa  de  direito  ou  esclarecimento  de
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!illmli.1(I  (li)  liiltimsso  pessoal,  certid6es  de  atos,  contratos

ii  tllil:ltioii!:,  litiiii  como  preparafa  os  expedientes  de  atendi-

iii»iil(i  Ati  riitiiilslcoos  judiciais,  independentemente  de  des-

I)i`t:l`ti,  Iiti  imi7o  do  05  (cinco)  dias.

Ail.  240,  A `iticrot;irld  mantefa os  registros necessarios aos
" vl',,`i ,I:, C'1r",r.i.

|  I".  SAo obrloados  os  seguintes  livros:

I      tlii  ;Ilds  d:]s  sossoes;

11    tlo Htas das reuni6es das comiss6es permanentes;

Ill -do reglstro de decreto  legislativo;

lv - de registro de resoluc6es;

V -do atos da Mesa e atos da presidencia;

VI -do procodontos  regimentais.

§2°.  Os  llvros  sorao  abertos,  rubricados  e  encer-
Hidos polo secrotarlo da Mesa ou por funcionario designado

pflra tal flm,

loo.  Os  llvros  pertencentes as  comiss6es  perma-
lloiilm  fmmo  (`hortos,  rubricados  e  encerrados  pelo  presi-
I",,in rmpt,c,,v,,.

Ilo. 0`i llvros adotados nos servieos da secretaria
ii()(l»rA()   8nr   subslltiildos   por  outro   sistema   conveniente-
in,,I,,,,u'ori''cado.

All.  240.  Os  pap6ls  da  Camara  serao  confeccionados  no
I`iimiiiliti oflclal e timbrados com sfrobolo identifjcativo, con-

ltiHiiii  t`Io  tlti  prosidencia.

TiTUL0 XIV

0« Concossao de Palavra ao Cidadao

I I'ro|olo do Lol de lniciativa Popular

^il,  2ue.  A  Irlriuiia  da  Camara  podefa  ser  utilizada  por  pes-
bim  mmiiilitl«  ,1  Camara,  observados  os  requisitos  estabe-
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|ecidosnasdisposig6esseguintes±!±±±!:±±S±±iLLeJ!t±±±±

§1°. 0 uso da tribuna por pessoa nao pertencente
a Camara, no termino da sessao ordinaria, |omente sera fei-E---0,a
riodo  maior

palavra cassa#

§2°. A pessoa que ocupar a tribuna podera usar da
palavra pelo prazo de  10  (dez)  minutos.

§3°. 0 orador respondefa pelos conceitos que emitir.

Art.  251.  Reservada  a  hip6tese  de  expressa  determina€ao
do  Plenario,  em  contfario,  nenhum  cidadao  podefa  usar  a
tribuna  da  Camara,  nos  termos  deste  Regimento,  por  pe-

ufos  estabelecidos,  sob  pena  de  ter a

§1°.  Sera  igualmente  cassada  a  palavra  ao  cida-
dao  que  usar  linguagem  incompativel  com  a  dignidade  da
Camara.

.§2:14±efisag±g]2[g§j9gp±?_s e fa i_r_r±,

;::.t:go2;&ScP:°#r°as#::pda:,I:,ire+a:|Voasp:B,uo':rei:,rt%:easp:::
teressados,  com as anotae6es correspondentes ao ntrmero
do titulo de cada urn e da zona eleitoral respectiva  (LOMBS,
art. 94).

I  -  os  projetos  de  iniciatjva  popular  poderao  ser
redigidos sem a observancia da tecnjca legislativa, bastando

que definam o objeto da propositura.

11  - o    presidente  da  Camara  Municipal,  preenchi-
das as condie6es de admissibilidade previstas na Lei Orga-
nica do Municipjo,  nao podera negar seguimento ao projeto,
devendo encamjnha-lo as comiss6es permanentes.

Ill  -  as  comiss6es  permanentes  da  Camara  in-
cumbidas  de  examinar os  projetos  e  os  projetos  de  leis  de
jniciativa popular apenas se  manifestarao  no sentido de es-
clarecer ao  Plenario.

114 REE!rviE!]7B  iilTEFINO

TiTUL0 XV
in lnlt!rprelacao e da Reforma do Regimento

An.  2b3.  ()  Plngimento  lntemo  somente  podefa  ser  ahierado,
iiiltin"itlti  ou  substiwdo,  por  meto  de  projeto  de  resolucao.

§1°.  A  iniciativa  do   projcto   respectivo  cabera  a
ti`iiimlior voroador,  a Comissao Permanente ou a Mesa.

I"n",s!oTA.o°ng;°t#°h::ore;S8:ufis°ed#
llyM  n  nw{l"c,1o  ou  comissao  especial  para  esse tim  criada,

iMitltwitlti  iticobor emendas.

§3°.  A  Mesa Diretora fa fa,  ao tim  de cada ano  te-

EL|:##n,Sn::l#o:.aodetodasasalteraqooslrfudrd.din

An.  254.  Os  casos  nao  previstos  neste  Pegimento  serao
iiisiilvldos,   soboranamente,   pelo   Plenario,   e   as   solue6es
t;t»islllulrao  procodontc  regimental.

An. 255. As lntorpmtac6es do F`ngi.me_nlg4gitas pelo pesi-
tloii(o,omassuntocontroversfltaaimbT6_m£QpstituiraQj2PB.QQ=
dontos, tlostlo duo tl prcsldencia assim declare,  por iniciativa

|wAi)rl`i  ou  H  roquorlmento  de  qualquer vereador.

^il,!bo.miirncodoiitosreglmentriaila!sseraoanotadosem
llvit) iimiiflti,  ii;ir;I orl«Iitapao na solucao de casos analogos.

P.iloiIIo  tlnlco.  Ao  final  de  cada  ano  legislativo
il   M«Hii   l`irtl   a   coiisolidacao   de   todas   as   modifica€6es
lllllMtt tto Hoqlmonto,  bern como  dos  precedentes  adotados,

iiulillr,ando-so om separata.

TituL0 XVI
I)lsposlcdes Finais

^11.  al7,  I)M iirwos provlstos neste Pegimento nao correfao
(luifliim im  imrlotlo8  do  rocosso da Camara.

|1°,  [xcotuam-so do dlsposto neste artigo os pra-
;tin  lwl#llvol  An  iii`Mrkis  oh|otos  de  convocaeao  extraordi-
„M„ „n '"'m'„
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§2°.   Quando   nao   se   mencionar  expressamente
dias uteis, o prazo sera contado em dias corridos.

§3°.  Na contagem  dos  prazos regimentais,  obser-
var-se-a no que couber a legislagao  processual civil.

TITUL0  XVII
Disposig6es Transit6rias

Art.  258.  Nos  dias  de  sessao,  deverao  estar hasteadas,  no -
edjficio  da  Camara  Municipal  e  no  recjnto  do  Plenario,  as
bandeiras do Brasil, do Ceafa e de Brejo Santo, observado a
Legislacao Federal.

Art.  259. A organizaeao  e o funcionamento  das audiencias

ptlblicas  promovidas  pela  Camarafestalap-
Art.  260.  Todas  as  proposi?6es  apresentadas  em~o
as disposi€6es regimentais anteriores tefao tramita€ao normal.

A Mesa Diretora

ERRATA
A.pagina 33 -5a  linha do art. 37,  leia-se:

art. 74 em vez de art. 67.
A pagina 44 -all'nea f,  leia-se:  dar, em vez
de da.
A pagina 47 -paragrafo 29 do art. 47,
Ieia-se: art.  232 em vez de art. 235
A pa8ina 63 -paragrafo 39 do art. 95,
leia-se: constar mais de urn plelto, em vez
constar mais de urn preito.
A pagina  108 -ali'nea  b  inciso  I,  do art.

230,  leia-se: ou  em  missao, em vez de
emissao.
A pagina  108 -inciso  11  do art.  231,  leia-

se: ou  em  missao,  em vez de emiss5o.


