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RESOLU<;Ao N°

DISPOE SOBRE 0 REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL

() PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE COXILHA no
uso de sua atribui<;ao faz saber que esta aprovou e ele promulga a seguinte

TITIJLOI
DA CAMARA MUNICIPAL

CAPITIJLO I
DA SEDE

A1i. 1° - A Camara Municipal de Vereadores de Coxilha realizara,
normal mente, seus trabalhos no Edificio Legislativo Municipal.

§ 1° - Alem dos atos pertinentes a sua fun<;ao, poderao ser realiza-
das no recinto da Camara Municipal, mediante previa autoriza<;ao da Mesa, atos
oficiais ou conven<;5es partidanas, e outros atos de interesse da Comunidade, se
viece assim a entender.

§ 2° - Em caso de ocorrencia que impossibilite 0 seu funcionamento
no Ediffcio Legislativo Municipal, a Camara podera, por delibera<;ao da Mesa,
ad referendum da maioria absoluta dos Vereadores, reunir-se, eventualmente,
em outro local da cidade.

CAPITIJLO II
DA SUA COMPOSI<;Ao

Art. 2° - A Camara Municipal e composta de Vereadores eleitos
pelo sistema proporcional, como representantes do povo, com mandato de
quatro anos.

CAPITIJLO III
DA INSTALA<;Ao

SE<;AO I
DA POSSE

Art. 3° - 0 primeiro ana de cada Legislatura, cuja dura<;ao coincide
com 0 mandato dos Vereadores, a Camara Municipal reunir-se-a no dia 1° de
janeiro, sob a presidencia do Vereador mais idoso dentre os presentes, para a
posse de seus membros, elei<;ao da Mesa, da Comissao Representativa e Perma-
nentes, dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito, entrando, a seguir, em recesso,
com exce<;ao do primeiro ano de cada legislatura.



§ 1° - A posse ocorreni em sessao solene que se realizara indepen-
dentemente do numero de Vereadores presentes.

§ 2° - 0 Presidente prestara 0 seguinte compromisso: "PROMETO
CUMPRIR A CONSTITUI<;Ao DA REPUBLICA FEDERA TIVA DO
BRASIL, A CONSTITUI<;Ao DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, A
LEI ORGAN-ICA DO MUNICiPIO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO
MUNICiPIO DE COXILHA E PELO BEM-ESTAR DO SEU POVO" e, em
seguida, 0 Secretano designado para este fim fam a chamada de cada Vereador,
que declarara: "ASSIM 0 PROMETO".

§ 3° - 0 Vereador que nao tomar posse na sessao prevista no para-
grafo anterior devera faz~-Io dentro do prazo de quinze dias, sob pena de perda
do mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da
Camara.

§ 4° - Inexistente 0 numero legal ou nao havendo a elei~ao da Mesa,
o vereador mais idoso dentre os presentes permanecera na presidencia e convo-
cara sess5es dianas ate que seja eleita a Mesa.

SE<;Ao II
DA ELEI<;Ao DA MESA

Art. 4° - A elei9ao ou preenchimento de vaga da Mesa far-se-a obri-
gatoriamente por voto publico, observados os seguintes requisitos :

a) - presen9a da maioria absoluta dos vereadores;
b) - chamada dos vereadores;
c) - apresenta~ao de chapas com a nominata e cargos a serem vota-

d) - proclama~ao dos v(los, pelo 1° Secretano e sua anota9ao pelo
2°, a medida que forem sendo apurados;

e) - invalidade da ceduia que contiver votos em mlmero maior que 0
dos elegendos;

1) - reIa9ao pelo 1° Secretano, e leitura pelo Presidente, do resultado
da elei9ao, na ordem decrescente dos votos;

g) - maioria absoluta de votos em primeiro escrutfruo;
h) - realiza~ao de segundo escrutfnio, para os dois mais votados,

quando no primeiro nao se verificar maioria absoluta;
i) - maioria relativa em segundo escrutfnio;
j) - escolha do mais idoso em caso de empate;
1) - procIama<;ao pelo Presidente, dos mais votados.
Paragrafo Uruco - Entende-se par maioria absoluta mais da metade

do numero total de vereadores; e por maioria relativa mais da metade dos verea-
dores presentes a sessao.



CAPITULO IV
DA SUA COMPETENCIA

Alt. 5° - A Camara Municipal compete, privativamente, entre outras
atribui<;6es:

I - alterar e reformar a Lei Orgfulica;
II - eleger, a cada dois anos, a sua Mesa, bem como destitui-Ia na

forma regimental;
III - votar e reformar 0 Regimento Interno;
IV - organizar a sua Secretaria e dispor sobre seus servidores;
V - promover consultas referendanas ou plebiscitarias, conforme a

VI - dar posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, conhecer de sua
renuncia e afasta-Io definitivamente do seu exercicio do cargo;

VI - conceder licen<;a ao Prefeito e ao Vice-Prefeito para afastar-se
do Municipio por tempo superior a cinco dias e, do Estado, por qualquer tempo;

VIII - fixar antes da elei<;ao e para vigorar na Legislatura seguintes,
os subsidios e a verba de representa<;ao dos vereadores , do Prefeito e do Vice-
Prefeito;

IX - solicitar informa~6es ao Prefeito sobre assuntos referentes a
adrninistra<;ao;

X - criar corniss6es de inquerito sobre fato deterrninado que se
inclua na competencia municipal, sempre que 0 requerer pelo menos urn ter<;o
de seus membros;

IX - deliberar, mediante resolu<;ao, sobre os assuntos de sua econo-
mia interna, nos demais casos de sua competencia privativa, por meio decreto
legislati vo;

XII - julgar 0 Prefeito, 0 Vice-Prefeito e os Vereadores nos casos
previstos em Lei;

XIII - tomar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa e demais
adrninistradores publicos, deliberando sobre 0 parecer do Tribunal de Contas,
no prazo de sessenta dias de seu recebimento;

XIV - iniciar a trarnita<;ao de Lei Estadual, nos termos do artigo 59
da Constitui<;ao do Estado;

XV - propor ao Prefeito a execu<;ao de qualquer obra ou medida de
interesse publico.

Art. 6° - Compete a Camara Municipal com a san<;aodo Prefeito:
I - or<;ara receita e fixar a despesa;
II - regular a arrecada~ao e a aplica~ao das rendas municipais;



III - criar e extinguir cargos e func;oes, fixar e alterar vencimentos e
outras vantagens pecunianas, salvo os da Secretaria da Camara;

IV - estabelecer, alterar e suprimir tributos;
V - autorizar 0 arrendamento, 0 aforamento ou a alienac;ao de

pr6prios municipais, bem como a aquisic;ao de outros, estipulando suas condi-
c;5es;

VI - autorizar ajustes, convenios e contratos de interesse municipal;
VII - dispor sobre concessoes de servic;os publicos do municipio;
VIII - autorizar a criac;ao, a reforrna ou a supressao de servic;os e

obras publicas municipais;
IX - criar, alterar ou suprimir distrito e fixar os limites das zonas

urbanas, suburbana e rural;
X - autorizar 0 Prefeito, nos termos das Constituic;oes Estadual e

Federal, a contrair emprestimos, regulando-Ihe as condic;oes e a respectiva apli-
cac;ao;

XI - dispor sobre a divida publica do Municipio e sobre os meios de
paga-Ia; autorizar operac;oes de eredito; resolver sobre 0 patrimonio, quando 0

exigir 0 interesse publico;
XII - transferir, temparariarnente ou definitivarnente, a sede do

Municipio, quando 0 exigir 0 interesse publico;
XIII - autorizar, nos termos da lei, 0 cancelarnento da dfvida ativa

dos devedores do Municipio, a suspensao de sua cobranc;a e a relevac;ao de onus
e juros a ele referentes;

XIV - atribuir, atraves de comissao competente, denominac;ao a
bairros e logradouros publicos;

XV - votar 0 orc;amento anual, a abertura de creditos suplementares
e especiais, os creditos extraordinanos abertos par decretos municipais e 0

plano de distribuic;ao de amulio, premios e subvenc;oes;
XVI - criar, reform an ou extinguir as repartic;oes municipais;
XVII - autorizar a aquisic;ao de propriedade im6vel, salvo quando se

trata de doac;ao sem encargo ou desapropriac;ao par utilidade publica ou interes-
se social, dentro, parem, das verbas orc;amentanas;

XVIII - estabelecer 0 regime jurfdico dos servidores municipais;
XIX - votar 0 Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado e suas

XX - legislar sobre tributos de competencia municipal, bem como 0

cancelamento da dfvida ativa do Municipio; sobre as isenc;oes, anistia e morat6-
ria aibutana e sobre a extinc;ao de credito tributano do Municipio par compen-
sac;ao ou remissao, com ou sem revelac;ao das respectivas obrigac;oes acesso-
riais, observando em qualquer caso 0 dispasto na legislac;ao federal pertinentc.
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TITULO II
DOS SEUS ORGAos

CAPITULO I
DISPOSI<;OES GERAIS

Art. 7° - Sao ()rgaos da Camara Municipal: a Mesa, os lfderes e as
Comissoes.

CAPITULO II
DA MESA
SE<;AO I

DISPOSI<;OES GERAIS
Art. 8° - A Mesa e 0 6rgao de direc;ao dos trabalhos da Camara.
§ 1° - A Mesa comp6e-se de urn Presidente e dois Secretanos.
§ 2° - Haveni urn Vice-Presidente que substituini 0 Presidente nos

seus impedimentos.
§ 3° - Nenhum membro da Mesa, presente a sessao, podeni deixar

sua cadeira sem que a fac;a oeupar por substituto.
§ 4° - Ausentes os Secretanos, 0 Presidente convidara qualquer

vereador para assumir os encargos da secretaria da Camara.
Art. 9° - Compete a Mesa:
1 - providenciar sobre a regularidade dos trabalhos da Camara, no

perfodo das reuni6es Iegislativas e nos seus interregnos;
2 - propor a criac;ao, preenchimento ou extinc;ao de cargos e func;6es

necessanas ao servic;o da Secretaria da Camara;
3 - promover, licenciar, apurar responsabilidades, punir, aposentar e

gratificar os funcionanos da Camara;
4 - elaborar 0 regulamento dos servic;os da secretaria e determinar a

sua execuc;ao;
5 - ernitir parecer e resolver sobre qUalquer proposic;ao modificativa

dos servic;os da secretaria ou da situac;ao de seu pessoaI;
6 - dar conhecimento a Camara, no termino de cada perfodo IegisIa-

tivo, da resenha dos trabalhos realizados, precedida de relat6rio e das sugest6es
que entender convenientes;

7 - exerce as demais atribuic;6es que the forem por este Regimento.

SE<;Ao II
DO PRESIDENTE

Art. 10 - 0 Presidente dirige e representa a Camara, na forma do
Regimento.

Art. 11 - Compete ao Presidente:
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I - quanta as sess5es da Camara:
1 - ~onvocar as sess5es ordimmas e extraordimmas;
2 - abri-Ias, presidi-Ias e encemi-Ias;
3 - manter a ordem e fazer observar 0 Regimento;
4 - conceder a palavra aos vereadores e adveru-Ios da proximidade e

do termino do tempo que lhes e destinado;
5 - convidar 0 orador a declarar, quando for 0 caso, se pretende falar

a favor ou contra a proposi~ao;
6 - interromper 0 orador que se desviar da questao em debate, falar

sobre materia vencida e faltar a considera~ao a Camara ou qUalquer de seus
membros, advertindo-o da falta e, em caso de insistencia, cassar-Ihe a palavra;

7 - interromper as sess5es, quando necessario, e suspende-Ias para
manter a ordem ou quando as circunstancias 0 exigirem;

8 - decidir as quest5es de ordem e as reclama~5es; anunciar as
vanas partes das sess5es, a presen~a de mlmeros necessanos de vereadores para
a abertura dos trabalhos, discussao e vota~ao da materia em julgamento,
submetendo-a ao debate e delibera~ao do plemmo; anunciar 0 resultado das
vota~5es, a requerimento de vereador, fazer-Ihe a verifica~ao;

9 - anunciar 0 termino das sess5es e a convoca~ao da sessao seguin-

10 - votar nos escrutinios secretos, nos casos de empate, e quando
de seu voto depende quorum especial.

II - quanta as proposi~5es:
1 - mandar arquivar as que recebem parecer unfullme em contrario

das comiss5es a que forem distribuidas e as que estiverem insuficiente ou erro-
neamente instruidas pelos seus autores;

2 - determinar, por solicita~ao do autor, a retirada de proposi~ao
que ainda tenha parecer de comissao;

3 - declarar prejudicada proposi~ao em fase da rejei~ao ou aceita-
~ao anterior de outra mesma natureza e fim;

4 - nao aceitar emenda que nao seja pertinente a proposi~ao, nem
requerimento de audiencia de Comissao sobre materia que the nao seja afetada;

5 - desenvolver proposi~ao em que, na mesma sessao legislativa,
seja pretendido 0 rexame de materia nela rejeitada, salvo se requerido, pela
maioria dos membros da Camara;

6 - retirar da pauta proposi~ao que nao contenha tosos as requisitos
regimentais e legais;

7 - despachar para as comiss5es tecnicas as proposi~5es que devam
receber parecer;



9 - solicitar, a requerimento das corniss6es, informa~6es e colabo-
ra~ao tecnica, para estudo~de materia sujeita ao conhecimento da Camara;

III - quanto as Corniss6es:
1 - nomear Corniss6es Extemas e Especiais;
2 - designar por indica~ao dos lideres, os membros das corniss6es e

seus substitutos;
3 - presidir as reuni6es dos presidentes das Corniss6es;
4 - convidar os relatores a explicar, quando necessario, as raz6es de

seus pareceres;
IV - quanto as reuni6es da Mesa:
1 - convoca-Ias e presidi-las;
2 - assinar seus atos e resolu~6es.
V - quanto as publica~6es:
1 - nao perrnitir conste ern ata nem se publique express6es, concei-

tos ou discursos infringentes ao Regimento;
2 - deterrninar a elirnina~ao dos debates e express6es anti-

parlarnentares;
3 - autorizar a publica~ao de informa~6es, notas e documentos que

se fizerem necessarios;
VI - quanto a outras atribui~6es;
1 - dar posse aos vereadores;
2 - dirigir, corn suprema autoridade, 0 posicionarnento da Camara;
3 - solicitar, quando necessario, policiamento de for~a publica fede-

ral ou estaduaI, ou da policia civil, para garantir a ordem no recinto da Camara;
4 - reiterar pedidos de informay6es;
5 - assinar a correspondencia da Camara dirigidas as autoridades;
6 - fazer, ern qUalquer momento, no plenario, comunica~ao de inter-

esse da Camara ou do Municipio;
7 - zelar pelo prestfgio e demoro da Camara, pela dignidade de seus

mcmbros, ern todo 0 territ6rio nacional, assegurando-Ihes 0 direito e suas prer-
rogativas;

8 - promover medidas destinadas a apurar responsabilidades por
crimes praticados no rednto da Camara, por vereadores, funcionanos ou parti-
culares;

9 - transrnitir 0 cargo ao seu substituto legal;
10 - representar a Camara ou designar urn ou mais vereadores para

represent:Ha, nas solenidades para as quais for convidado ou ern que deva
comparecer;

II·· exercer quaisquer outras atribui~6es deste Regimento ou prove-
nientes de ate soberano da Camara.



Art. 12 - 0 presidente nao pode, senao na qualidade de membro da
Mesa, oferecer proposi~ao, nem votar, exceto quando houver empate, em caso
de escrutinio secreto ou quando de seu voto depende quorum especial.

Paragrafo Unico - Para tomar parte das discuss6es, 0 Presidente
transmitira a presidencia a ao seu substituto legal, enquanto for tratada a mate-
ria que se propuser discutir.

SE<;AO III
DO VICE-PRESIDENTE

Art. 13 - 0 Vice-Presidente substitui 0 Presidente em suas faltas e
impedimento dec1arados por escrito ou por decisao da Camara, em todas as atri-
bui~6es de seu cargo, na forma deste Regimento.

Paragrafo Unico - Sempre que 0 Presidente nao se achar no recinto
das sess6es a hora do inicio dos trabalhos ou quando de1as se retire, ap6s seu
come~o, 0 Vice_Presidente, ou na falta deste, os Secretanos, em sua ordem,
assumirao a Presidencia dos trabalhos do p1enano, ou ainda na falta destes, 0
vereador mais idoso oresente.

SE<;AO IV
DOS SECRETARIOS

Art. 14 - Compete ao 10 Secretano:
1 - receber os expedientes, a correspondencia, as representa~6es,

peti~6es e memorias dirigidas a Camara e encarninha-10s ao seu destino;
2 - ler a Camara a materia do expediente e a que deva ser do conhe-

cimento do p1enano;
3 - sobrepor emendas aos projetos do Poder Executivo que nao as

contenham;
4 - fazer a chamada dos vereadores;
5 - assentar os votos nas vota~6es;
6 - inspecionar 0 servi~o da Secretaria da Camara; fiscalizar suas

despesas; propor medidas a Mesa; fazer observar 0 regulamento do servi~o e
interpreta-10;

8 - assinar, ap6s 0 Presidente, as resolu~6es da Mesa;
( - fazer determinar, sob sua fiscaliza~ao, a feitura da corresponden-

cia oficial da Camara;
10 - manter as re1a<;6esda Mesa com os 6rgaos de imprensa.
Art. 15 - Compete ao 20 Secretano:
I - fiscalizar a reda~ao da ata;
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2 - ler a ata da sessao anterior;
3 - redigir as atas das sess5es secretas;
4 - auxiliar 0 10 Secretano na verifica~ao das vota~5es
5 - colaborar na feitura da correspondencia da Secretaria;
6 - exercer outras atribui<;6es que the forem atribufdas pela Mesa.

CAPITULO III
DOS LlDERES

Art. 16 - Os lfderes sao os porta-vozes das representa<;5es partida-
rias ou das coliga<;5es partidanas e seus intermedianos entre elas os outros
6rgaos da Camara.

§ 1° - As representa<;5es partidanas e as coliga<;5es parti dan as , no
inicio de cada sessao legislativa, indicarao 11Mesa, por escrito, 0 nome do seu
Lfder e Vice-lfder.

§ 20
- 0 vice-lfder e 0 substituto do !ider em sua ausencia, licen<;a

ou impedimento.
Art. 17 - Compete ao Lfder:
1 - orientar e representar a respectiva bancada;
2 - indicar os membros de sua representa~ao para integrarem as

Comiss5es permanentes e especiais;
3 - inscrever seus liderados, como oradores, no livro competente;
4 - fazer comunica<;5es urgentes;
5 - fazer comunica<;5es importantes ou delega-Ias a seus liderados;
6 - participar das reuni5es convocadaspela presidencia;
7 - requerer urgencia para proposi<;5es em tramita<;ao;
8 - requerer adiamento da discussao de materia em debate;
9 - emendar proposi<;5es na fase da discussao;
10 - retirar emendas ou proposi~5es de liderados que nao estejam

11 - exercer outras atribui<;5es constantes deste Regimento.
Paragrafo Unico - Os !ideres das coliga<;5es partidanas, em rela<;ao

aos membros das respectivas coliga<;5es, tern as mesmas atribui<;5es dos !ideres
de partido.

Art. 18 - As comunica~5es de lfderes ou de seus delegados poderao
ser feitas em qualquer momenta da sessao, desde que nao haja orador na tribu-
na e terao a dura~ao maxima de dez minutos improrrogaveis, devendo 0 comu-
nicante, antes de usar a palavra dar conhecimento ao Presidente, da materia a ser
versada por este, de pleno, decidira sobre a possibilidade e interesse da comuni-
ca<;ao.



CAPITULO IV
DAS COMISSOES

SE<;:Ao I
DA NATUREZA E ORGANlZA<::AO

Art. 19 - As comiss6es sao 6rgaos de estudo, de investigac;ao e de
representac;ao da camara.

Art. 20 - As comiss5es sao:
1 - permanentes;
2 - temporanos;
3 - extemas.
Art. 21 - As comiss5es permanentes sao os 6rgaos normais de estu-

do da materia submetida a apreciac;ao da Camara
Art. 22 - As comiss5es temporanas sao os 6rgaos constituidos para

estudos especializados, para inqueritos ou investiga~5es especiais, ou ainda,
para a representac;ao da Camara, no perfodo de recesso legislativo (comissao
representativa), e tern a durac;ao pre-tixada nas resoluc;5es que as constituirem.

Art. 23 - As comiss5es extemas sao os 6rgaos de representac;ao da
Camara em atos e solenidades a que deva comparecer e se extingue com 0
cumprimento de sua missao .

Art. 24 - Na constituic;ao das comiss5es permanentes, assegurar-se-
a tanto quando possivel a representac;ao proporcional das bancadas com assento
na Camara.

Art. 25 - As comiss5es permanentes e temporanas terao urn presi-
dente e urn vice-presidente, eleitos pelos seus membros em reuniao presidida
pelo mais idoso entre eles.

Paragrafo Unico - Enquanto nao for eleito 0 presidente da comis-
sao, exerceni a presidencia 0 mais idoso de seus membros.

SE<::Ao II
DAS COMISSOES PERMANENTES

SUB-SE<::AO I
DO NUMERO E CONSTITUI<::Ao

Art .. 26 - As Comiss5es SaDem numero de tres:
1- comissao de orc;amento e tomada de contas;
2 - comissao geral de pareceres;
3 - comissao de obras publicas e nomenclatura de ruas.
Art. 27 - As comiss5es permanentes comp5em-se de tres membros

§ 10
- 0 perfodo de exercfcio dos membros das comiss5es perm a-

nentes e de dois anos.



§ 2° - Na licen<;a ou impedimento de urn membro de comiss6es
permanente, seu lugar sera preenchido pelo suplente indicado pelo lider da
bancada a que pertence 0 titular.

SUB-SE~AO II
DE SUA COMPETENCIA

Art. 28 - E da competencia das' comiss6es permanentes;
1- da comissao de or<;amentos e tomada de contas:
a) - opinar sobre:
1 - a proposta or<;ament:1riado municipio; 0 plano plurianual e as

diretrizes or<;ament:1rias;
2 - aberturas de creditos e sua autoriza~ao;
3 - materia tribut:1ria, divida publica e emprestimos;
4 - 0 aspecto financeiro de toda a proposi<;ao que concorra de qual-

quer maneira para 0 aumento e diminui<;ao da receita ou da despesa;
5 - a presta<;ao de contas do prefeito e do presidente da Camara;
6 - subsfdios.
II - da comissao geral de pareceres;
a) - opinar sobre:
1 - 0 aspecto constitucional, legal ou jurfdico das materias que Ihe

forem distribufdas;
2 - altera<;6es, emendas ou reformas propostas a lei organica, a este

regimento, ou c6digo de postura e ao estatuto do funcion:1rio publico do muni-
cipio;

3 - toda materia que necessite parecer especial quanto ao merito,
especial mente no que concerne a assistencia, social ao trabalho, a educa<;ao e
saUde publica s, cria<;ao e extin<;ao, de cargos, plano de auxl1ios, premios e
subven<;6es, cria<;ao, organiza<;ao e reorganiza<;ao dos servi<;os publicos do
municipio;

b) - sugerir medidas:
1 - para responsabilizar 0 Prefeito, no caso de nao aprova<;ao de

suas contas;
2 - que julgar necess:1rias, no caso de nao haver 0 Prefeito dado

respostas as informa<;6es pedidas pela Camara.
3 - instaurar processo sobre a perda de mandato de vereador;

4 - elaborar a reda<;ao final dos projetos de lei, dos projetos de resolu<;ao e
decretos legislativos, aprovados pela Camara,

III - Da comissao das obras publicas c nomenclatura de mas:
a) - opinar sobre:



I -viac;;ao,transpol1e e comunicac;;6es em geral ;
2 - fontes de energia, riquezas do municfpio , agricultura, fomento e

3 - obras pdblicas e realizaC;;c>esem geral;
4 - sugerir e modificar a designaC;;aode ruas, praC;;as, logradouros

pdblicos e loteamentos.
Art. 29 - No exercfcio de suas atribuic;;6es, as comiss6es permanen-

3 - formular projetos de lei delas decorrentes;
4 - apresentar substitutivos, emend as ou subemendas;
5 - sugerir ao plenano a separac;;aode partes de proposiC;;6espara

constituirem projetos em separado, ou requerer ao Presidente da Camara a
fusao de duas ou mais proposic;;6es versando a mesma materia;

6 - mandar arquivar papeis de sua exclusiva apreciaC;;ao;
7 - solicitar por intermedio da Mesa, a audiencia de qualquer chefe

de servic;;odo Municfpio ;
8 - requisitar informac;;6es sobre materias em exame;
9 - solicitar 0 auxilio de 6rgaos tecnicos da Prefeitura no estudo de

assuntos sob sua apreciaC;;ao.

SUB-SE<;Ao III
DAS REUNIOES DAS COMISSOES

Art. 30 - As comiss6es permanentes reunir-se-ao sempre que for
necessano, em dias e horas previamente designados por seu Presidente ou
substituto legal de oficio ou pela maioria de seus membros, mediante requeri-
mento escrito ao Presidente da Camara.

Art. 31 - As reuni6es das Comissoes san publicas, reservadas ou

§ 1° - Salvo resoluc;;aoem contrano, as reuni6es serao pdblicas.
§ 2° - Serao reservadas, a jufzo da Comissao, as reuni6es em que

haja materia a ser debatida apenas com determinadas pessoas.
§ 3° - Serao secretas, as reuni6es que, pela natureza do assunto a ser

tratado, foram assim consideradas pelas respectivas comiss6es.
§ 4° - Ficara a criterio da respectiva comissao se 0 assunto a ser

tratado e votado em reuniao secreta devera au nao ser manti do em sigilo.



Art. 32 - Qualquer que seja a natureza das reuni6es, delas podenl
participar qualquer vereador, porem somente seus membros terao direito a voro.

SUB-SE<;AO IV
DO TRABALHO DAS COMISSOES

Art. 33 - As comiss6es funcionam e deliberam com a presen~a da
maioria de seus membros.

Paragrafo Unico - A Mesa da Camara, para todos os efeitos, e equi-
parada as comissoes permanentes. .

Art. 34 - Os trabalhos das comiss6es obedecem a seguinte ordem:
1 - leitura summa do expediente;
2 - distribui~ao da materia aos relatores.
Paragrafo Unico - Esta ordem de trabalho podera ser alterada pela

comissao em se tratando de materia urgente ou, a requerimento verbal ou escrito
de urn de seus membros, solicitada preferencia para deterrninado assunto.

Art. 35 - Os pareceres serao apresentados dentro do prazo maximo
de dez dias, a contar da distribui~ao, findo 0 quaI e nao havendo motivo justifi-
cado, a juizo da Comissao, sera nomeado novo relator.

Paragrafo Unico - Tratando-se de materia de aIta indaga~ao, podenl
ter 0 prazo de ate noventa dias, prorrogavel por mais tempo, a criterio da Cama-
ra, por solicita~ao da comissao.

Art. 36 - as pareceres devem decorrer, obrigatoriamente, de debate
da materia em reuniao da comissao, sendo vedada a coleta de votos no plenano
da Camara.

§ - 10 Quando se trata de materia urgente e para cujo estudo nao
tenha sido possivel reunir a comissao, 0 Presidente da Camara suspendera os
trabalhos do plenano, por prazo nao superior a vinte minutos, a fim de que se
pronuncie a comissao.

§ 20
- Reaberta a sessao, 0 relator designado anunciara a decisao da

comissao, ressaltando as rez6es em que se fundamentou.
Art. 37 - Se os pareceres de duas comiss6es concIuirem por substi-

tutivo, far-se-a uma reuniao conjunta para 0 efeito. de fundir, se possivel, os
substitutivos num s6 e, na impossibilidade, sera discutido e votado, preferen-
cialmente 0 que tiver data anterior.

Paragrafo Unico - Entende-se por substitutivo a modifica~ao
substancial, pelo menos, da metade da proposi~ao.

An. 38 - Na aprecia~ao dos pareceres, terao preferencia os relativos
a processos que se encontram em regime de urgencia e os mais antigos.



§ 1° - Dentro de oito dias de sua distribui~ao, os processos deverao
ser entregues, par carga, aos respecti vos relatores.

§ 2° - As comiss6es podem dividir a materia em partes, designando
para cada uma delas relatores parciais, e urn relator geral que coordene todo 0

estudo feito num s6 parecer.
§ 3° - 0 parecer das comiss6es deve ser tinico e abranger toda a

materia submetida a sua aprecia~ao, ainda que para 0 mesmo assunto tenham
sido nomeados dois ou mais relatores parciais.

§ 4° - Os pareceres lidos, discutidos e aprovados nas comiss6es,
devem ser assinados pelos membros presentes.

§ 5° - 0 parecer rejeitado pelos maioria constituira voto vencido e,
para lavrar 0 parecer da comissao, sera designado novo relator.

§ 6° - No Computo dos votos, nas comiss6es, consideram-se:
a) - a favor os votos emitidos "pelas concIus6es", "com restri~6es" e

"com fundamenta~ao em separado";
b) - contra, os votos "vencidos".
§ - 7° - Se 0 parecer softer a1tera~6es com as quais concorde 0 rela-

tor, ser-lhe-a dado 0 prazo de 5 dias para redigir novo parecer, de conformidade
com a conclusao acertada, ou de 24 horas, para materia em regime de urgencia.

§ 8° - 0 membro da comissao que nao se achar habilitado a discu-
tir e votar 0 parecer, podera pedir vistas pelo prazo maximo de 8 dias.

§ 9° - A materia em regime de urgencia, s6 admite vistas pelo
prazo maximo de 8 dias.

Art. 39 - A nenhum vereador e Ifcito reter em seu poder materia das

Art. 40 - E vedado a qualquer funcionano da camara, prestar infor-
ma~6es a nao ser a vereadores, sobre materia em andamento, exceto quando
tiver ordem expressa do Presidente da comissao.

Art. 41 - 0 Presidente da comissao resol vera as quest6es de ordem
Ievantadas na comissao, cabendo recurso da sua decisao, por escrito, ao Presi-
dente da Camara, cuja decisao sera final.

SEC;AO III
DAS COMISSOES TEMPORAAIAS

Art. 42 - As comiss6es temporanas, criadas para esrudos especiali-
zados nao conti do na competencia das comiss5es permanentes au para investi-
ga<;5es, terao dura<;ao pre-t'ixada pelas resolu<;6es que as originaram.

At1. 43 - As comiss6es temporarias sac:
I - especiais;
2 - de inquerito.



SUB-SEc;Ao I
DAS COMISSC)ES ESPECIAIS

A11 44 - As comiss()cs espcciais serao criadas mediante projeto de
res()lu~~ao,para esludo de materia de relevancia.

§ 1" - Nao sera criada comissao especial para estudo de matetia
que possa ser submetida a considera<;:aode uma das comiss5es pennanentes ,
salvo quando a comissao interessada considerar conveniente a sua cria<;:ao.

§ 2° - Aplicam-se as comiss5es especiais as nOl1nas estabelecidas
para as comiss5es pcrmanentes.

§ 3" - 0 projeto de resolu<;:aopara cria<;:aode comissao especial
deve ser subscrilo, por urn ]fder de bancada ou par tes vereadores, e indicara,
desde logo, a materia a ser estudada, sua composi<;:aoe tempo de dura<;:ao.

§ 4° - 0 projeto a que se refere 0 paragrafo anterior, deve ser distJi-
buido a comissao pelmanente que tenha atribui<;ao para opinar sobre 0 assunto,
a fim de que se manifeste a respeito.

SUB-SEc;Ao II
DAS COMISSOES DE INQUERITO

Art. 45 - A Camara pode criar comissao parlamentar de inqucrilo
sobre fato detemlinado, nos termos deste Regimento, a requerimento de no
minimo tres vereadores e aprovado pol' urn ten;o de seus membros, com prazo
certo.

§ 10
- A vista do requerimento referido neste artigo criando a comis-

sao de inqucrito, 0 Presidente designara os vereadores que deverao constitui-Ia,
pOl'indica<;:aodos lideres de bancadas.

§ 2° - 0 projeto de resolu<;:aoou 0 despacho que autorizar a cria<;ao
de comissao de inqueIito, esclarecera a amplitude das investiga<;5es a serem
feitas e 0 mlmero de seus membros sera de tres. '

§ 3° - No exercicio de suas atribui<;5es, as comiss5es de inquerito
pocIedlo determinar diligencias, ouvir acusados, inquirir testemunhas, requisitar
informa<;5es, determinar pericias, requerer a convoca<;ao de membros do Poder

Executivo e 0 que mais for necessario para 0 cumpIimento de sua missao.
§ 4° - As conclus5es dos trabalhos das comiss5es de inquerito

constarao de relat6Iios e concluirao par projeto de resolu<;ao, se da competencia
da camara deliberar, ou por pedido de arquivamento.

§ 5° - 0 projeto de resolu<;ao sera enviado a Mesa, com relat6rio e
as provas, para que a Camara decida sobre 0 seu encarninhamento a quem de
direito.

§ 6° - Aplicam-se, subsidiaIiamente as Comiss5es de InqueIito, as
normas dos c6digos de processos vigentes.
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SE(:Ao IV
DAS COMISSOES EXTERNAS

!Jt. 46 - As Comissao extemas, eriadas pelo Presidente, por inieia-
tiva propria ou a requerimento de vereadores, aprovado pela Camara, destinam-
se a representar 0 Poder Legislativo em atos e solenidades a que deva compare-
eer.

Paragrafo unico - A composi~ao da comissao extema e de arbitrio
do Presidente e 0 seu mandato se extingue com a sua realiza~ao.

SE<;AO V
DA COMISsAo REPRESENTATIVA

Art. 47 - A Comissao Representativa e 0 6rgao representativo da
camara, funeionando no intervalo dos periodos legislativos, compondo-se pela
Mesa e dois vereadores indicados pelas respectivos lideres de bancada.

§ 1°- Havera suplentes que substituirao os titulares;
§ 2° - 0 Presidente da Camara preside a comissao, sendo substitui-

do em seus impedimentos pelo Vice-Presidente.
§ 3° - Qualquer vereador podera participar dos trabalhos da Comis-

sao Representativa, sem direito a voto.
§ 4° - A Comissao Representativa efetuara, pelo menos, duas

reuni6es mensais, exigindo-se a presen~a de tres de seus membros, no minimo,
para deliberar.

Art. 48 - Compete a Comissao Representativa :
I - zelar pelas prerrogativas do Legislativo municipal e pela obser-

vancia da Lei Orgaruea e das garantias de que ela especifica;
II - autorizar 0 Prefeito a se ausentar do Municipio;
III - convocar a Camara em carMer extraordinano;
IV - autorizar, ad referendum da Camara Municipal, ajustes,

convenios, cons6rcios e contratos de interesse municipal;
V - convocar os Secretanos Municipais , nos termos da Lei Orga-

VI - tomar medidas urgentes da competencia da Camara Municipal,
ad referendum desta.

Paragrafo linico - A materia sujeita a decisao da Comissao Repre-
sentativa sera distribuida pelo Presidente a urn de seus membros, para emitir
parecer.

Art. 49 - Para os trabalhos da Comissao Representati va, em tudo 0

que the for aplicavel, vigorarao os dispositivos regimentais e eonSlitucionais
que regulam 0 funcionamento da Camara e suas Comiss6es.



Art. 50 - Ao abrir-se cada sessao 1egislativa, a Comissao Represen-
tativa apresentara 'a Camara Municipal re1at6rio dos traba1hos par e1a realiza-
dos.

TiTULO III
DAS SESSOES DA CAMARA

CAPITULO I
DISPOSI<;OES GERAIS

Art. 51 - As sessOes da Camara sao:
1 - preparat6rias, as que precedem a inaugura9ao dos trabalhos de

cada legislatura;
2 - ordinanas, as que se realizam dentro dos perfodos legislativos

estabelecidos na Lei Orgaruca;
3 - extraordinanas, as que se efetuam em dia e hora diversos dos

prefixados para as sessOes ordinanas.
Art. 52 - As sessOes ordinanas serao diumas ou notumas e realizar-

se-ao nos horanos e dias l.1teisdesignados pelo Presidente da Camara, com dura-
9ao normal de 3,30 horas.

§ 1° - 0 prazo de dura9ao da sessao sera prorrogavel a requerimento
verbal de vereador, votado sem discussao e sem encaminhamento.

§ 2° - 0 requerimento de prorroga9ao tern preferencia e, ainda que
haja orador na tribuna, sera interrompido para que ele seja votado.

§ 3° - 0 requerimento de prorroga9ao da sessao, sob pena de nao ser
aceito, deve ser apresentado nos ultimos cinco minutos do prazo regimental,
prefixando 0 tempa da mesma e 0 fim a que se destina.

§ 4° - Aprovada a prorroga~ao, seu prazo nao podera ser restringido,
salvo se encerrada a discussao e vota9ao da materia ou terrninada a explica9ao
pessoal para cujo efeito foi a sessao prorrogada.

§ 6° - Quando a prorroga9ao se destinar a vota9ao, s6 sera concedi-
da com a presen9a da maioria absoluta dos vereadores.

Art. 53 - 0 Presidente, de oficio ou par delibera~ao de plenano,
podera destinar parte da sessao para comemora90es ou interrompe-la, a qualquer
momento, para receP9ao de altas autoridades que visitem a Camara.

Paragrafo unico - 0 requerimento de suspensao de sessao ou de
destina910 de parte dela para comemora90es, sera imediatamente votado, sem
discussao, podendo ser encaminhado pelo autor e dois oradores, de preferencia
urn a favor e outro contra.

Art. 54 - As sessOes poderao ser suspensas:
1 - para prescrever a ordem;
2 - par falta de quorum para as vota90es;
3 - para perrnitir que comissao passa apresentar parecer;
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4 - para recepcionar visitante ilustre;
5 - para transforma<;ao de sessao publica em secreta.
§ 10

- A suspensao de sessao, para parecer de comissao, nao podera
exceder de 30 minutos. .

§ 20
- 0 prazo da suspensao das sess6es sera computado no tempo

de sua dura<;ao.
Art. 55 - Os vereadores s6 poderao falar:
1 - para versar qualquer assunto, na hora do expediente;
2 - para apresentar projeto, indica<;6es ou requerimentos;
3 - para discutir proposi<;0es na Ordem do Dia;
4 - para Ievantar quest0es de ordem ou fazer reclama<;0es;
5 - para, como lider, encaminhar vota<;0es;
6 - para, em tribuna livre, versar sobre assunto de seu interesse;
7 - para, como lider, ou por delega<;ao de lider, fazer comunica<;0es.
Art. 56 - Dura<;ao as seSS0es:
I - nao sera permitido:
I - acesso ao recinto privativo dos vereadores de pessoas estranhas

ao servi<;o da Camara;
2 - conversa<;ao que perturbe os trabalhos;
3 - manifesta<;ao da assistencia;
4 - vereador falar sentado, exceto por motivo de enfemlidade, com

permissao da presidencia;
5 - falar anti-regimentalmente ou referir-se a colega em termos

descorteses;
6 - referir-se a colega sem preceder 0 seu nome de "senhor verea-

dor"; ou dirigir-se a colega sem dar-Ihe 0 tratarnento de "excelencia";
7 - apartear sem licen<;ado orador ou fazer discUIsos paralelos;
8 - deixar de votar proposi<;0es em debate, exceto quando se trata de

materia em que e parte interessada ou que, previarnente, alegue motivo pondera-
vel;

II - s6 sera permitido:
1 - falar sentado ao Presidente;
2 - vereador usar da palavra quando concedida pela presidencia;
3 - apartar, quando concedido pelo orador;
4 - pessoas estranhas usarem da palavra quando recepcionadas ou

quando, regimental mente, convocadas.
§ 10 No decorrer das seSS0eS os vereadores devem estar nos seus

lugaI'es e atentar para as norm as parlarnentaI'es, se regimentais.
§ 20

- Os vereadores falarao sempre em pe, votados para a presiden-
cia e a Camara.



Art. 57 - As sess6es da Camara sao publicas, mas excepcionalmen-
te, por delibera~ao do plemirio, podem tornar-se secretas, no todo ou em parte, a
requerimento de dois lfderes ou de cinco vereadores, para 0 trato de assunto que,
por sua natureza, deva ser resolvido em sigilo.

§ 1° 0 requerimento para convoca~ao de sessao secreta, ou para
transformac;ao de sessao publica em secreta, nao tern discussao, podendo ser
encaminhado por urn dos signatanos e dois vereadores, de preferencia urn a
favor outro contra.

§ 2° - Deliberada a sessao secreta, 0 Presidente ordenani a retirada
de todas as pessoas estranhas aos trabalhos, inclusive os funcionanos da Cama-
ra, do recinto destinado as sess6es.

§ 3° Em sessao secreta, s6 podeni ser tratada a materia que motivou
sua convoca~ao e, antes de encemi-Ia, resolver-se-a se ficarao secretos os seus
debates e delibera~6es ou se constarao de ata publica.

§ 4° A ata da sessao secreta sera aprovada antes de ser levantada a
sessao, assinada pelos presentes, fechada em inv6lucro lacrado e rubricado pela
Mesa, datado e recolhido ao arquivo da Camara.

§ 5° - Deliberado que constem da ata publica os seus debates e deci-
s6es, proceder-se-a como em caso de sessao publica.

§ 6° - Em qualquer dos casos, sera facultado aos oradores reduzirem
a escrito seus discursos, a fim de serem arquivados com a ata ou feitos pUblicos,
no caso do paragrafo anterior.

CAPITULO II
DAS SESSOES ORDINAAIAS

SE<;Ao I
DISPOSI<;OES GERAIS

Art. 58 - A hora do inicio das sess6es, a Mesa convidara os verea-
dores a ocupar seus lugares.

§ 1° - 0 presidente, verificara, pela lista de presen~a, 0 numero de
vereadores presentes.

§ 2° - Presentes, no minimo, urn ter~o dos vereadores, 0 Presidente
declarara aben~ a sessao. Se nao houver numero, aguardara 15 minutos a verifi-
ca~ao de quorum e se este nao se verificar, ordenara a lavratura de ata declarat6-
ria, despachara 0 expediente, independentement~ da leitura, mencionando-o em
ata e declarando que a sessao deixa de realizar-se par falta de numero.

§ 3° - 0 tempo de atraso do irucio da sessao sera descontado do
prazo regimental.

Art. 59 - As sess6es ordinanas dividem-se em tres partes: Expe-
diente, Ordem do dia e Tribuna Livre.



§ 1° - Os prams d~Slinados as panes das sessOe~ que lkvcm ser
mantidas integralmente, se nada vier em contrlliio, sao:

1 - para 0 Expediente, 75 minutos;
2 - para a Ordem do Dia, 75 minulos
3 - para tribuna livre ocupar 30 minutos. --
§ 2° Qualquer partes da sessaa podeni ser encerrada nao havenclo

orad or, pas sando a seguinte, observados sempre os prazos regimentais.

SEc;AO II
DO EXPEDIENTE

Art. 60 - 0 Expecliente e a parte da sessao destinada a leilura da ata
e material entrado na sessao anterior, discursos das madores inscritos e comuni-
ca<;6es de bancadas, apresenta<;ao de proposi<;6es e pedidos de providencias
comunicados da Mesa.

l\rt. 61 - A leitura da ata da sessao anterior e dos documentos
constantes do Expediente precede tadas as sess6es e sera feita no prazo maximo
de 30 minutos, esgotado 0 qual, se ainda houver papeis sobre a Mesa, serao
lidos na sessao seguinte.

§ 1° - Lida a ata pelo 2° Secretano, se nao houver reti fica<;6es, 0
Presidente a decIarara aprovada, independente de vota<;ao.

§ 2° - As retifica<;6es a ata serao declaradas verbal mente, pelos
interessados e enviados a Mesa, pol' escrito, para que nela sejam incluidas.

§ 3° - Em seguida a aprova<;ao da ata, 0 1° Secretano dara, em sinte-
se, conta ao plenario, de tado 0 material do Expediente e 0 despachara, dando-
lhe 0 devido destino.

§ 4° Nenhum material entrado na sessao, depois de lido 0 expcdien-
te, podera ser tratado neIa, exceto os requerimentos de urgencia e outros previs-
tos neste Regimento.

§ 5° - Os documentos do expediente incluem tado material vindo a
Camara, de qualquer origem.

SE(Ao III
DAS INSCRI(OES

Art. 62 - Os vereadores que desejam discutir materia da ordem do
dia, paderao inscrever-se junto a Mesa em lista organizada peia Presidencia.

§ 1° - 0 orador inscrito para debater proposi<;ao constantes da
ordem do dia devera decIarar, junto a sua inscri<;ao, se falara a favor ou contra.

§ 2° - Nao havendo oradores inscritos, 0 Presidente concedera a
palavra, pela ordem de solicita<;ao, a quem quiser discutir a materia em anda-
mento, intercalando-se, sempre que passivel, os oradores pr6 e contra.
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Art. 63 - 0 uso da palavra para apresentac;ao de emendas, encami-
nhamentu de votac;ao, quest6es de ordem e reclamac;6es, independem de previa
inscric;ao.

Art. 64 - As inscri<;6es para comunica<;Oes, Tribuna Livre, para
discussao de materia da Ordem do Dia e sac v:llidas apenas apara as sessOes em
que sac feitas.

SE<::Ao IV
DOS PRAZOS DAS INTERVEN<::OES

Art. 65 - Os prazos para as intervenc;6es sac os seguintes:
1 - cinco minutos para as comunica<;6es de bancadas reclama<;6es e

quest6es de ordem;
2 - dez minutos para discussao de materia em regime de urgencia,

encaminhamento de votac;ao e comunica<;ao importante e urgente de Hder.
3 - quinze minutos para discussao de materia na Ordem do dia e

para Tribuna Livre.
Art. 66 - E Heito aos vereadores inscreverem-se para cederem seu

tempo a cOlega, que inscrito, queira discutir, com maior extensao e profundida-
de, a materia da Ordem do dia.

§ 10
- 0 tempo a ser usado por vereador cedi do por colega, nao

podera exceder 0 prazo concedido a dois oradores.
§ 20

- 0 tempo cedido sera sempre global.

SE<::Ao V
DA ORDEM DO DIA

Art. 67 - A Ordem do Dia e a parte da sessao destinada a discussao
e votac;ao da materia que, cumprindo a tramitac;ao regimental, seja posta na
agenda, por ordem do Presidente, para este fim.

Art. 68 - A materia da Ordem do Dia sera apreciada de acordo com
a seguinte disposi<;ao:

1 - reda<;6es finais;
2 - materias em regime de urgencia;
3 - requerimentos de comiss6es;
4 - requerimentos de vereadores;
5 - projeto de lei;
6 - projetos de decreto legislativo;
7 - projeto de resoluc;ao;
8 - indica<;6es;
9 - outras materias em ordem do dia.



§ 1° - A ordem estabelecida neste artigo s6 podera ser alterada ou
intelTOmpida para dar posse a vereador ou em virtude de preferencia ou retirada
da Ordem do Dia.

§ 2° - Qualquer comissao, permanente ou especial, podera requerer
retirada da Ordem do Dia de proposi~ao que, nao Ihe tendo sido distIibufda,
queira canhecer, sendo 0 pedido deferido, de plano, pelo Presidente e concedido
o prazo regimental para sua aprecia~ao.

§ 3° - As proposi~6es que nao tiverem tramita~ao regular poderao
ser retiradas da Ordem do Dia.

§ 4° - Na Ordem do Dia, a materia destinada a vota~ao tern pre fe-
rencia a discussao.

Art. 69 - A Ordem do Dia s6 sera anunciada com a presen<;a da
maioria dos vereadores.

§ 1° - Anunciada a Ordem do Dia, os vereadores nao devem aban-
donar 0 plenfuio sob pena de lhes ser dada falta a sessao.

§ 2° - A qualquer momento da Ordem do Dia, em que haja materia
para vota<;ao, 0 Presidente podera detcrminar a chamada nominal dos vereado-
res, para a verifica<;ao de quorum.

§ 3° - Durante a Ordcm do Dia s6 serao admitidas qucstC'lcs de
ordem peI1inentes a materia em discussao.

Art. 70 - Findo 0 prazo para a ordem do Dia, passar-se-a ao debate
da materia em Pauta, caso, porem, nao haja mador para esta parte da sessao, por
faita de inscri<;ao ou por desistcncia, conlinuarao os trabalhos da Ordcm do
Dia, se ainda restar mate~a para ser discutida e votada.

Paragrafo Unico - Estando em andamento vota<;ao, a Ordem do
Dia nilo sera suspensa, rnesmo que 0 praw regimental tenha findado.

SE<;AO VI
TRIBUNA LIVRE

Art. 71 - A parte da scssao destinada anS oradores que tenham
assunLo sohre 0 qual queiram versar livrcmente e estej:Hll para issu inscritos.

§ I" - A inscri<;ao e reit:.!, de orkin, pelo Prcsidcnte, pm solicita<;ao
do vcreador ou pm de pr()pI1o, au por lfder de hancada c e v::i.Jidasornl~nte para
a data da inscri<;ilo.

§ 2" - 0 operador inscrit\.l LCra 15 Illinu!\ls par'a prokrir () 'inl discur-
so, scndo-Ihe racultado oCllpar a trihuna por igllal prazo mcdhntc ce."s~lo do
tempo reln (lrad<>r LjUl~ the seguir, ou pm ':oIKes,]o do pkn:lJ1''- .~t~n~l()h\luver
uradm inscritu. I'll. ainda, pm rnl1T()~,j(;J() da ,(s<il) p;lra (Jlh: p"""a cuntinu,u'
sua (lra",~a(I



§ 3° - Havendo tempo, poderao falar, em tantos oradores insctitos
quantos 0 periodo restante da sessao permitir.

§ 4° - A insctic;ao para falar em Explicac;ao Pessoal sera feita pelo
autor da ordem do dia.

§ 5° a Presidente encerrara a sessao e convocara os vereadores para
a pr6x.ima designada.

CAPITULO III
DA SESSOES EXTRA ORDINAAIAS

Art. 72 - A convocac;ao de sessao extraordinana da Camara, cabe a
seu Presidente a urn ter<;o de seus membros, a Comissao Representativa e ao
Prefeito, destinando-se a aprecia<;ao de materia relevante ou acumulado, ou a
comemora<;6es importantes ou a homenagens especiais, dando se a estes ultimos
dois casos, carater solene.

§ 1° - a Presidente prefixara 0 dia, a Hora, e a Ordem do Dia das
sess6es extraordinarias.

§ 2° - A convoca<;ao de sessao extraordinaria sera feita aos vereado-
res individualmente, pela maneira mais expedita, quando nao for possfvel faze-
la diretamente a Camara reunida.

§ 3° - Em sessao extraordinaria nao sera tratado outro assunto, a nao
ser aquele para qual foi convocado.

§ 4° - A dura<;ao das sess6es extraordinarias sera a mesma das ordi-
narias, exceto as de carater solene, cuja dura<;ao sera apenas 0 suficiente para
realiza<;ao de seu objetivo.

§ 5° - Nao sera convocada sessao extraordinana sem 0 intervalo
mfnimo de 2 horas entre sess6es.

§ 6° - Nas sess6es solenes s6 falarao os oradores previamente esca-
lados em reuniao do Presidente com os Hderes.

CAPITULO IV
DA ATA E DOS ANAIS

Art. 73 - A ata e 0 resumo fiel dos trabalhos de uma sessao, sendo
redigida ap6s sua realiza<;ao, sob a otienta<;ao do 1° Secretario, e assinada pela
Mesa, depois de aprovada pelo plenario.

§ 1° - Havera urn Iivro especial para reda<;aodas atas.
§ 2° - Nao se realizando a sessao por falta de quorum, mesmo assim

sera lavrada a ata, dela constatando 0 expediente despachado.
§ 3° - A ata da ultima sessao, ao encerrar-se 0 periodo legislativo,

sera redigida e submetida a aprova<;ao, presente qualquer numero de vereadores,
antes do termi no t1a sessao.



TiTULO IV
i)() THABAI.HO I.FnlSI.ATIVO

CAI'iTUrD J
PAS PROPOSI(,.'()ES

SE<;Ao I
DISPOSI<;(}ES GERAIS

An. 74 - Proposi~ii() e toda materia sujcila a ddihcrayiio da Camara.
§ I" - As proposi~Oes consistem de pr~jel\)s, indicaC;0es, emcndas,

requclilllcIllOS e autoriZ39OCs.
§ T - Tocla proposi~'ao cleve scr recligicla de fOffi1aexplfcita, clara e

suscinta e apresentaua a Mesa em 2 vias, de prefercncia dalilografadas.
§ 3" - As 2 vias, refcriuas no paragrafo anterior, destinan-se, uma

subscrita pelo autor ou aUlores, para arquivo da Camara, e out-ra autenticada,
para as CnmissOeS que devem opinar.

§ 4° - Em se tratando de projelos, a proposi~ao deve vir acompanha-
da da respectiva "exposi<;ao de motivo" esclila, a qual podeni ser ampliada, em
plenano, pelo auror.

Art. 75 - Nao sera aceita proposic;ao que:
I -delegue ao Podcr Executivo atribui<;6es do Legislativo;
2 - contenha materia alheia a competencia da Camara;
3 - seja evidentemente incomitucional;
4 - seja anti regimental pela apresenta<;ao ou pela materia nela

5 - contenha cxpress6es ou lcrmos ofensivos a quem quer que seja;
6 - ja tenha outra identica em andamemo.
Art. 76 - 0 Presidente devol vera ao autor, para que a complemente

e ponha em forma regimental ou a objetive, a proposiyao que:
I -trate de diferentes materias;
2 - scja redigida de tal modo que nao se saiba, a simples leitura,

qual a providencia objetivada;
3 - mencionando contrato, concessao ou outro ato, nlio 0 lranscreva;
4 - referindo-se a texto de lei, nao se faya acompanhar de sua trans-

criyao, sal vo quando se tratar de materia estatutana ou de c6digo.
Paragrafo Dnico - Considera-se autor de uma proposic;ao 0 seu

primeiro signatario.
Art. 77 - Cabe recurso a Comissao de Legislac;ao e Redac;ao a deci-

san do Presidenll que recusou, liminarmente, qualquer proposi<;ao.
Pan)grafo Unico - A decisao da Comissao de Lcgisla<;ao e Reda<;ao

sera flnal: 1 - sc ravonivel a decisao do Presidcnte, a proposiyao sera arqui vada;
2 - se contr.iIia, scguira a tramitayao regimental.
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a) - pelo Presidente da Camara de oficio:
1 - quando ainda nao tenha parecer da Comissao;
2 - quando com parecer, este for contrano;
b) - pelo Plenano:
1 - quando com parecer favoravel de Comissao.
§ 10

- Cabe recurso ao plenano da decisao do Presidente que defe-
riu, ou nao, 0 pedido de retirada de proposi\ao.

§ 20
- 0 recurso contra 0 indeferimento cabe ao autor, e contra 0

deferimento a qualquer vereador.
§ 3° - A retirada de proposi\ao de Comissao s6 podera ser feita pelo

seu Presidente, ouvidos os seus membros.
Art. 79 - As proposi\Oes serao numeradas por folhas e autenticadas,

devendo ter trarnita\ao processual que deixe assinalada a sua movimenta\ao.
§ 10

- Dos processos de proposi\ao, constarao, alem desta: os
despachos, distribui~Oes, pareceres, e tudo mais que disser respeito ao seu anda-
mento.

§ 20
- 0 Presidente deferira, de plano, 0 pedido de juntada ao

processo de qualquer documento que the disser respeito.
Art. 80 - Quando por extravio ou reten\ao indevida, nao for possi-

vel 0 andamento de qualquer proposi\ao, vencidos os prazos regimentais, a
Mesa fara reconstituir 0 respeetivo processo, pelos meios ao seu aleanee, e
provideneiara sua trarnita~ao.

Art. 81 - A publiea\ao de proposi\ao em avuIso, de volta das
ComissOes, assinalara, obrigatoriamente, ap6s 0 mlmero:

1 - a inieiativa, se do Poder Exeeutivo, se de Comissao ou se de
vereador, 0 qual Ievara 0 nome;

2 - a diseussao a que esta sujeita.
Paragrafo Vnieo - Os avulsos eonterao:
1 - a proposi\ao inicial e sua justifica\ao;
2 - os pareeeres com os votos em separado e decIara\Oes de voto;
3 - as emendas, suas justifiea~Oes e respeetivos pareceres;
4 - outros documentos eonsiderados, pelas eomissOes, indispensa-

veis ao escIarecimento do plenano.
Art. 82 - Serao mandados arquivar pelo Presidente da Camara as

proposi\Oes com os pareceres, unanimes, eontranos, de no mfnimo duas Comis-
sOes que sobre elas devem opinar.



§ I" - No caso de a proposic;ao, pOl' sua nature/a, ser distribufda a
uma unica Comissao, para que possa ser alltorizado, lie plano seu arqllivamentn,
importa scr ollvida a Comissao de Legisl:wao e Rcda~10.

§ 2u
- Cabe do despacho de arquivamenlo rccurso, dentm do prazo

de 08 Jias, do autor ou de seu lfder para 0 plenano.
Art. 83 - Finda a sessao legislativa, serao mandados arquivar todas

as proposi~l)es que nao tcnham sido votadas.
Par<lgrafo Unico - Na nova sessao Iegislativa, a requerimento de

Ifder, ou de 3 vcreadores, qualquer materia p<xlera ser dcsarquivada, seguindo os
tramites lcgais.

SE<;Ao II
DOS PROJETOS

Art. 84 - A Camara exerce a sua fun~ao lcgislativa p<)r meio de

I - de lei;
2 - de decreto lcgislalivo;
3 - de resolu~ao;
Alt. ~5 - A inicialiva de projetos de lei pode ser:
I - do Prefeilo;
2 - LIeVereador;
3 - tie Comissao;
4 - do deitnrado em forma de pcti<;5.o arliculada, c suhscrita. no

mlnimo, pol' I()?~dos eleitores do municipio.
Art. 86 - Projctos de lei sao prop<)si<;{)es deslinadas a regular mall5-

ria de competcncia do Municfpio, com san~ao
do Prefcito.

Art. '1',7- Decretos Legislativos sao as proposi<;6es que sc dcstinam
a regular materia de cxclusiva compctcncia da Ciim,u'a, sem a san<;:ao dn Preki-
[0.

Alt. XX- Projclos de Resolu<;:ao san as proposi<;:ocs que se dcslinam
a regular m:ll~ria dc carateI' polftico-administrativo c assunlOs de \x:onolTlia
interna lIa Camara, [ais como:

I - pcnla du mam1ato de VereaJor;
2 - lic~n~a para afastar-se do exercfcio de suas fun~C)cs;
~ - Cli~\I;a()da Comissao Especial e de Inqut'rilo:
-4 - Rcgimcnto Interno t" sua allera~{x.~s;
:) - It>t!o c qual4uer assunl() de sua econoillia inlcrna.
Arl. 1'9 - San rcquisitns de projetos:
I - l'(lu.:llla cnunciativa l~~uas altcral,:\lI:s:



2 - divisao ern artigos, claros e sucintos;
3 - men<;ao da revoga<;ao das disposi<;5es em contrano;
4 - apresenta<;ao em duas vias;
5 - assinatura de seus autores;
6 - conter Uio somente a enuncia<;ao da vontade legislativa, de acor-

do com a respectiva ementa.
Art. 90 - Nenhum projeto poden1 conter:
I - disposi<;ao estranha ao seu objetivo;
2 - artigos que se oponham uns aos outros;
3 - materia colidente dentro do mesmo artigo.
Art. 91 - Compete, privativamente, ao Prefeito, a iniciativa de

projetos de lei sobre:
1 - or<;amento anual;
2 - plano plurianual de investimentos;
3 - projeto de diretrizes on;amentanas;
4 - a criac;ao e extin<;ao de cargos e fun<;5es e a fixac;ao e alterac;ao

dos respectivos vencimentos, exceto os da Camara Municipal;
5 - outros previstos na Constituic;ao Federal e Estadual e na Lei

Organica do Municipio.
Art. 92 - Compete, privativamente, a Mesa dar parecer sobre proje-

tos de resoluc;ao, referentes a licenc;a de Vereador ao servic;os da secretaria.
Art. 93 - Os projetos de lei ou de resolu<;ao sobre interesse particu-

lar, auxilio a empresas ou concessao de privilegio, s6 serao votados com a
presenc;a, pelo menos, de dois terc;os dos membros da Camara.

Art. 94 - Toda lei entrara em vigor na data de sua publicac;ao, exce-
to aquela que no seu texto, estabelecer outro prazo.

SE<;Ao III
DAS INDICA<;OES

Art. 95 - Indica<;ao e a proposi<;ao em que se sugere a manifesta<;ao
de Comissao sobre assunto determinado, visando elabora<;ao de projeto de lei,
ou propondo ao Poder Executivo a execu<;ao de obra de interesse da coletivida-
de, ou sugerindo medidas de ordem polftica-administrativa.

§ 1° - As indica<;5es recebidas pela Mesa sac lidas na sumula, e
despachadas as Comiss5es, sem interferencia do plenano.

§ 2° - Os prazos para apresenta<;ao dos pareceres das indica<;5es sac
os mesmos para qualquer proposi<;ao, ressalvando-se sempre a possibilidade de
prorrogaC;ao por duas vezes.

§ 3 - 0 projeto de lei resultante de indicac;ao e proveniente do pare-
cer de Comissao, tera a tramita<;ao regimental.
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§ 4° - Se a Comissao nao decidir por projeto, mas recomendar seu
encaminhamento, como sugestao a 0 Executivo, sera posta em OnJem do Dia da
sessao scguinle, para discussao e votac;ao pelo plenano.

Art. 96 - As indica<;oes devem ter por objetivo:
1 - 0 interesse da coletividade ou do serviyo publico;
2 - a execuc;ao de medidas gerais indispensaveis ao born andamento

da coisa publica ou ao bem estar da coletividade;
3 - a tomada de medidas de ordem polftico-adminislrativa sobre

materia de alta relevancia para vida do Municfpio.

SEc;Ao IV
DAS EMENDAS

Art. 97 - Emenda e a propoSiC;ao acess6ria que tern (XXobjetivo
modificar a principal.

Art. 98 - As emendas podem ser:
1 - aditivas;
2 - supressivas;
3 - substitutivas;
4 - modificativas;
5 - redacionais.
§ 1° - Emendas aditivas sao as que adicionam a proposic;ao princi-

pal elementos que a esclarecem sem modifica-la; supressivas sao as que
prop6em elimina<;ao total ou parcial do texto; substitutivas, a<; que se aprescn-
tam como sucedaneas da principal; modificativas san as que alteram a prinCipal
na forma, sem Ihe afetar 0 conteudo; e resacionais, as que alteram a reda<;aosem
modificar a substancia.

Art. 99 - As emendas podem ser alteradas par outras proposi<;oes a
que se da 0 nome de subemendas.

Paragrafo Unico - As subemendas tern as mesmas caracteristicas
das emendas e sofrem a mesma tramita<;ao.

Art. I()()- Nao serao admiMas emendas:
I - que visem a elimina<;ao total da pro(X)si<;aoplincipa!;
2 - que Ihe introduzam elemento eSlranho;
3 - que Ihe nao sejam rigorosamente pertinenles.
§ 1° - Cabera recurso ao plenano da decisao do Presidente que inde-

ferir a junrada de emenda.
§ 2° - A emenda substitutiva que atingir 0 c\llljunlo da proposi<;ao

principal denomina-sc subslitutiva.
I Al1. 101 - As emendas serao apresentadas quando as proposi~ocs

estiverem na Pauta, nas Comissoes ou na fase de discussao.
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Panigrafo Onieo - As emenJas na fase de discussao 56 poderao ser
dc Iideres ou de tres Vereadores.

Art. 102 - As emcndas redacionais serao apresentaJas pOl' vereaLlo-
res ou pela Comissao competente. ap6s a vota<;:io da proposi~ao.

SEC;Ao V
DOS REQUERIMENTOS

Art. 103 -Requerimento e a proposi<;ao dirigida ao Presidente na
forma de pedido sobre materia da competencia da Camara.

Art. 104 - Os requerimentos em seu aspecto formal, podem ser:
1 - verbais;
2 - escritos~
§ 1° - Os requerimentos verbais san dcspachados imediatamente

pelo Presidcnte, de oficio, e independcm de delibera<;ao do plenano.
§ 2° - Os requerimentos escritos depenclem de deliberaC;ao do plena-

rio, corn ou sem audiencia da Comissao de LegislaGao e Reda<;ao. con forme 0
caso, despachados, de plano, pelo Presidente.

§ 3° - Os requerimentos escritos que dependem de delibera<;ao do
plenano, nao sofrem discussao, mas sua vota<;ao poc!e ser encarninhada pelo
autor e pO[ dois oradores, a favore contra.

§ 4° - As decis6es do plenano serao adotadas corn a presen<;:3 da
maioria absoluta dos Vcreadores.

Art. 105 - Sao verbais, despachados pelo Presidente. de imediato,
requerirncntos em que se solicite:

I - a palavra ou a sua desistencia;
2 - pennissao para falar sentado;
3 - leitura de materia sujeita ao conhecimento do plenano;
4 - retirada pelo autor, de requerimento verbal ou escrito;
5 - retirada pelo autor, de proposic;ao cnm parecer contnirio;
6 - veritica<;ao de vota<;ao;
7 - observancia do Regimento;
8 - informa<;5cs sobrc 0 trabalho em andamento na sessao;
9 - requisiGao dc material necessario a elucida<;ao de materia em

10 - inclus;ln. na Ordem 00 Dia, de pf\)posi~'a() em wI1lliG6es regi-
rnentais de neIa figural';

I I - rreenchiml'nlO de vaga l~fJl C Hniss:lo:
12 - rrorTuga<.;i'ioda SCSS30 para 0 ll~rmino de vota<;uo inicialla;
!.~ - suspensao tia scssao, pm pram lixll. para audiencia da COI1li\-



14 - posse de vereador;
15 - anuncio de parlamentar presente;
16 - quest'io de ordem.
Art. 106 - Sao escritos e despachados de plano pelo Presidente,

requerimentos em que se solicitem:
1 - informa~5es oficiais;
2 - pedidos de providencias.
Art. 107 - As informa~5es oficiais solicitadas devem ser encarni-

nhadas a Mesa, por escrito, e restringir-se a pedido de elementos ou esclareci-
mentos oficiais, sobre atos do Poder Executivo, no exercfcio das suas atribui-
~5es.

§ 10
- 0 Presidente encarninhara 0 pedido a autoridade informante,

depois de mandar averiguar sobre a existencia do pedido igual anterior, ou de
esclarecimentos ja prestados sobre a materia.

§ 20
- 0 pedido deixara de ser encarninhado se:

1 - ja existirem na Camara, informa~5es identicas;
2 - nao estiver vazado em termos regimentais.
§ 30

- Encarninhando 0 pedido, se as informa~5es nao forem presta-
das no prazo de quinze dias , 0 Presidente 0 fara reiterar em oficio em que
acentuara aquela circunsHincia, dando ao plenano conhecimento do fato.

§ 40
- As informa~5es prestadas ou ja existentes se rao entregues

par c6pia ao solicitante.
Art. 108 - Os pedidos de providencias devem restringir-se as medi-

das de interesse e a matt~ria de necessidade da coletividade relacionadas com
obras e servi~os e de possivel atendimento imediato.

§ 10
- Pedido de providencias nao atendido no prazo de 120 dias

pode ser reiterado.
§ 20

- 0 encaminhamento dos pedidos de providencias obedecem ao
mesmo processo seguido no das informa~5es oficiais.

Art. 109 - Sao escritos e independem de audiencia, da Comissao de
Legisla~ao e Reda~ao requerimento em que se solicitem:

1 - dispensa:
a) - de intersticio para inclusao de proposi~ao na Ordem do Dia;
b) - de impressao e publica~ao de proposi~ao;
2 - prorroga~ao :
a) - da sessao, por prazo nao maior de 15 minutos, para que 0

orador termine discursos em tribuna livre.
b) - da sessao, por prazo certo e nunca superior a uma hora, para

discussao e vota~ao de materia urgente na Ordem do Dia;
c) - da sessao, para a vota~ao;
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d) - da sess:1o para aprCSl'nl;H;:10lk parccer as emend:!s a prujdu lie
lei du \)f(.;amenlo;

c) - de prazo de OR dias, para aprescnta<.;ao de pareccr por (,)mis-
sao, para proposi<.;aoem regime de urgcncia;

3 - auc1iCnciade comissao sobre detcrminada malc:ria;
4 - remessa a detem1inada comissao de papel

distribufdo a outra;
5 - discussao e vota<;ao de proposi<;ao por panes, tltulos, capitulos,

artigos e emendas;
6 - aJiantamento de discussao e vota<.;ao;
7 - enccrramento de discussao;
R - dctcrminas;ao de processo de votac;ao;
9 - recurso contra recusa de emenda;
10 - retirada, da Ordem do Dia, de proposi<;ao com pan:cer ravonl-

II - Jesarquivamcnto de proposic,:ao;
12 - represcntaGao da Camara por Comissao Externa;
13 - designa<,~aode Comissao Especial, de tres mcmbros, para pare-

ecr subre mattSria, cuja Comissao compdcnte nao deu pareccr nos praws rcgi-
mentai.';;

14 - prcfercncia;
15 - urgcncia;
16 - rcnuncia de mcmhro ua ~ksa.
A/1. 110 - Sao eSClitos e dcpcndem de audiencia da Comissao de

I.cgisla<.;aoc Rcda<;:1oos requcrimenlos em que se solicite:
I - convoca~ao de:
a) - memhros do Poder Executivo pura audicneia pcla Camara;
h) - sessao extraordin:iria;
c) - sessao secreta;
2 - rnarll fL'sta<;aouc pesa.r:
a) - por l11utivo lIc lutu naciunal, estadual uu lllunicipal, pnr mortt'.

de pnsonalidade ue destaque puhlicu PU pur aconlecimcntus tragieos;
h) - pm IIH1I1cde pcssoas que tcnllam prcstaL!os servi<,:nsao r-.luJ1ii.:f-

pio \!U qUl:~tcnham, de qualquer f')fIna, cOl1lrihuido para () hem co!elivo;
3 - manifesta<;ao de rigosijo:
a) . pm alo puhlico ()u pm acon!tTimento de alia sig.niti';:H;:illnacio

n.l!, l",tadual PU municipal;
h) . pur acol1tecirncnlo de iIHlTe,,;sl: de ,'nlidadcs ilU ,:mpn:sds lr:ldi

UOnJllliL'i1le ligadas ~l vida do \Iunicfpio.
I\lnlgrafn lJnil'() - !'hin seran :u:ei!\)s pdo l'rcsid,'l1ll' i""l'Yri'licTtlh:
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SE<;Ao VI
DAS AUTORIZA<;OES

Art. 111 - Autoriza<;ao e a proposi<;ao para 0 efeito de ajuste, conve-
nio ou contratos de interesse do Municfpio.

§ 1° - As autoriza<;Oes tern a mesma tramita<;ao das demais proposi-
90es, exceto no que se refere ao seu conteUdo que nao pode ser emendado.

§ 2° - Distribufdas as ComissOes e com 0 parecer destas devem ficar
em pauta por uma sessao e, na seguinte, submetidas a discussao e vota9ao.

§ 3° - 0 resultado da vota<;aopode ser pe1a aprova<;ao, pela nega<;ao
ou pela volta da proposi<;ao a sua origem, para efeitos de possfveis corre<;Oes.

CAPITULO V
DA TRAMIT A<;Ao DAS PROPOSr<;OES

SE<;Ao I
DISPOSI<;OES GERAIS

Art. 112 - As proposi<;Oes que nao dependem de perrnanencia na
Pauta recebidas, numeradas, rubricadas e aceitas pela Mesa e discutidas SaGde
imediato encaminhadas pelo protoco10 as comissOes que, segundo despacho do
1° Secretario, sobre elas devam opinar.

Art. 113 - As proposi<;Oes que dependem da Pauta, findo 0 prazo
desta, serao com as emendas recebidas e distribufdas as comissOes.

Panigrafo Unico - Os projetos de comissao que nao hajam recebido
emendas, no perfodo da Pauta, e nao tenham de ser submetidos a outra comis-
sao, senao inc1ufdos na Ordem do Dia da sessao ordinaria seguinte.

Art. 114 - Nenhuma proposi<;ao, que regimentalmente tenha de
receber parecer de comissao, podera ser submetida a decisao do p1enario antes
de a comissao que deva opinar se manifeste, salvo 0 regime de urgencia ou que
tenha terrninado 0 prazo regimental pra expressao do 6rgao e este nao 0 tenha
feito por qualquer motivo.

SE<;Ao II
DA DIscussAo

An. 115 - Discussao e 0 debate da materia sujeita a delibera<;ao do

Art. 116 - A discussao pode ser:
1 - previa, sobre a matelia da Pauta;
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2 - especial, suore p<U"(~ccrciaComissao de Legislac;tio e Reda~'ao:
3 - unica, snore a matl~ria da Ordern do Dia;
4 - suplemcntar, sobre substitulivos e reform a regimental.
§ - I" - Discussao previa e a que se processa sobre a materia da

Pauta no tiCCOITcrdas scssocs que nela pcnnancce e durante a qual san recebidas
emendas de plena.rio.

§ 2° - Discussao especial e a que se verifica sobre parecer da
Comissao de Legisla<;ao e Redac;ao que conclua por inconstitucionalidadc de
proposi<;:aoe se prolonga por duas sess6es.

§ 3" - Discussao unica e que versa sobre a materia da Ordem do

§ 4" - Discussao suplementar e que se realiza sobre substitutivo 0
projetos de reforma regimental e tem durac;ao de duas sessOes ordi naria conse-
cutivas.

§ 5" - Nao esUio inclufdas neste artigo as discussc)Cs sobre refomla
da Lei Organica, par que sua tramitac;ao e especial.

Art. 117 - Na rase das discussOes unica e suplementar, as proposi-
c;oes s6 podem reeeber emendas de Iider ou subseritas por Ires vereadores.

Art. 118 - A materia em discussao especial nao admite emenda, e s6
pode scr discutida por um Vereador de cada baneada, indieado pelo Iider, e 0

Prcsidente da Comissao de Legislac;3.oe Redac;ao.
Art. 119 - Toda a diseussao se encerra, esgotados os prazos regi-

§ 10
- Esgotada a discussao, se houver emendas, serao elas submeti-

das a apreeiaC;ao das ComissOes eompetcntes pelo prazo de oito dias, prorroga-
veis por mais oito.

§ 2° - Na discussao suplementar, havendo emendas, 0 projeto volta-
ra as Cornissoes que nao mais paderao eoneluir por substitutivo, mas apenas por
subemendas.

§ 30
- Os substitutivos que no perfodo de discussao suplementar

forem emendados, serao remetidos diretamente a redac;ao final. .
Alt. 120 - Proposic;ao, cuja discussao tenha sido encerrada na sessao

legislativa anterior, tera sua diseussao reaberta e padera reeeber novas emendas
a requerimento de Vereador, deferido pelo plenaIio.

Alt. 121 - A discussao sera feita sobre a proposic;ao em globo, exee-
to quando, pela sua origem e importaneia, exigir sua argumentac;ao.

§ 10
- 0 Presidente, de offcio, ou por deliberl.lc~aodo plenaIio, pade-

ra anunciar 0 debate por tftulo, capftulo, artigo, sec;ao ou gIlipo de artigos.
§ 2° - Fragmentada a proPOSi<;30para efeito de discussao, e lfeito ao

Vereador inscrever-se para cada uma das fases da discussao.
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Art. 122 - Tern preferencia na discussao:
1 - 0 autor da prepasi~ao;
2 - 0 relator da comissao que opinou sobre 0 merito;
3 - 0 relatores das outras comiss6es;
4 - 0 autor da emenda.
Paragrafo unico - os oradores inscritos para a discussao deverao

declarar se sao favoraveis ou contranos a materia em debate, a fim de que
possam se altemar na discussao urn contra e outro a favor.

Art. 123 - Na discussao 0 orador nao podera:
1 - desviar-se da materia em debate;
2 - falar sobre 0 vencido;
3 - usar linguagem nao parlamentar;
4 - ultrapassar 0 prazo regimental.
Art. 124 - 0 orador, durante a discussao, nao podera ser interrompi-

do pela Presidencia, salvo para:
1 - Ieitura e vota~ao de requerimento de urgencia relativo 'a segu-

ran ou calamidade publica;
2 - comunica~ao urgente;
3 - rece~ao de personagens de relevo, nacional ou estrangeira, em

visita a Camara;
4 - encaminhar requerimento de prorroga~ao da sessao e vota~ao;
5 - providenciar sobre acontecimentos que reclamem a suspensao

dos trabalhos.
Art. 125 - Nenhum Vereador podera solicitar a palavra quando

houver orador na tribuna, salvo para:
1 - requerimento de prorroga~ao da sessao;
2 - questao de ordem;
3 - reclama~ao;
4 - comunica~ao urgente.

SUB-SE<;Ao I
DO ENCERRAMENTO DA DIscussAo

Art. 126 - 0 encerrainento da discussao, normal mente, da-se pela
ausencia de oradores ou pelo decurso dos prazos regimentais.

§ 10
- Nao havendo orador inscrito, nem sendo solicitada a paIavra

para discussao, dar-se-a par encerrada.
§ 20

- A discussao pode ser encerrada mediante requerimento escri-
to, aprovado pelo plenano, salvo disposi<;ao regimental especial, quando a
materia tenha sido discutida em duas sess6es e, sobre eIa, j:i se tenham manifes-
tado, pelo menos quatro oradores.



§ 3° - Na discussao por partes, 0 encerramenlO de cada uma delas
poded ser requerido, depois de terem falado, a](~m dos relatores, pelo menos
dois oradores, nos termos do paragrafo anterior.

SUB-SE<;:Ao II
DO ADIANTAMENTO DA DIscussAo

Art. 127 - A discussao de proposic;ao, mediante requerimento escri-
lO, aprovado pelo plenario, pode ser adiada, por prazo nao superior a oito dias,
sal vo disposic;ao regimental em contrano.

§ 1° - 0 adi antamento pode ser dado antes ou durante a discllssao,
porem, nunca, sc houver orador na tribuna.

§ 2° - Quando 0 adiantamento for para audiencia de comissao, s6
sera concedida se houver perfeita relac;ao entre a materia da proposic;ao e a
competencia da comissao cuja audiencia se requer.

§ 3° - Nao admite adiantamento de discussao proposi<;ao em regime
de urgencia, exceto para que a comissJn ou comissocs que devem rclatar sc
habililcm a faze-Io.

Art. 128 - Quando, para mesma prnposic;ao, forem apresemados
dois nu rnais requerimcntos de adi:.lIncnto de discussao, sera anunciado e votado
urn, cunsiderando-sc prejudic:.1du os demais.

Par:.igrafo lInico - Rcquerimento de adiant:.1mento para audiencia de
comissao que nao lenlla relaGJo direta COIll a materia da proposiGJo ou de
evidente intuito protel:.ll<'>Iio, SlT:.i rnamlado arquivar, de plano, pdo Presidente,
coni recursu l10 3Utor para 0 plen:irin.

SE<;Ao III
\)/\ VOT A<;AO
SUB-SE<;Ao I

f)ISPOSI(/)l~S (~ERAIS
Art LiI) . A votac;Ju e \\ ato •...(1l1lplemenlaf do tumo regimental da

~ !... F nCl'ITada J di scussJ\ \. ILlvcndo numenl, a vota<;ao sera Ceila
tJ1l\.:dial:'lIlll'nk IlU. nc!o send\) [1ossf\cI, na sessJo seguinte.

~ 2° f)UI":tI11C ~I YULl\'~l,) ncnhUIll vereador podenll1eixar 0 recintu

~," - i':,'nl1lJIIl Vt.Tcad\\l' p..',kI:] esclisar-se de [\HIlar parte das vola
,'" ..'~ ~,~ ILl,; ;; /;'1 I,', Ltr:'li ..·;i\) pIC' vi a de c\t ~lrkgal ou moralml~nle impedidu.

~ ··1' () VL~I\~:.ld<\rqUl~ s,: ncgar a VU[:.u· arora () cusn rrevistu nil

i'i~p,i·:'/;tl,) Jiil'.Tic ,j ~\T;'i '.lcclaradn :'ll.JSl'iHl'p~'lu I'residentl~,



§ 5° - Tratando-se de causa pr6pIia de assunto em que lenha interes-
se individual, 0 vereador sera inibido de votar.

§ 6° - Ap6s a \'ota~ao, no decolTer da mesma sessao, os vereadores
poderao enviar a Mesa declarac;ao de voto, a qual lhes sera pemlitido ler sem
comentario.

§ T - S6 se interrompenlo as votac;6es pol' faHa de numero ou pol' se
haver esgotado 0 prazo regimental sem que tenha havido prorrogac;ao.

§ 8° - Em nenhum caso sera interrompida a tomada de votos.
§ 9° - A vota~ao, no caso de discussao especial, e apenas para a

aprovac;ao ou rejeic;ao do parecer.
§ 10" - Nenhuma comissao podera estar reunida em hora de vota-

c;ao; caso isso acontec;a seus membros serao convidados a plenario.
§ 11° - Ap6s cada votac;ao, 0 Presidente proclamara 0 resultado.

SUB-SEC;AO II
DOS PROCESSOS DE VOTAC;Ao

Art. 130 - Tres sao os proce~sos de votac;ao adotados pela camara:
I - simb6lico;
2 - nominal;
3 - escrutinio secreto.
Art. 131 - A vota<;ao pelo processo simb6lico realiza-se pela

simples contagem dos votos a favor, os que conservam sentados, em contrario,
os que se levantam.

§ 1° - Havendo duvida sobre 0 resultado, por solicitac;ao de verea-
dm:, 0 Presidente procedera nova votac;ao pelo mesmo processo, solicitando que
os contrarios se levantem.

§ 2° - Se ainda persistir a duvida, far-se-a a verificac;ao pela chama-
da nominal.

§ 3° - Nao havera verificac;ao de verificac;ao.
Art. 132 - A votac;ao nominal se process a pela chamada dos verea-

dores que responderao a medida que seus nomes forem chamados "SIM" oU
"NAo", confomle aprovarem ou rejeitarem a materia votada.

§ 1° - A medida que forem chamados os vereadores, 0 primeiro
Secretario anotara 0 resultado.

§ 2°_ Os vereadores que chegarem ao recinto depois da chamada de
seus nomes, esperarao a chamada geral, ap6s a qual serao convidados a se mani-
festarem.

§ 3" - Nenhum voto sera tornado ap6s a proclamac;ao do resultado.
§ 4" - Nao se admitira novo requerimento de \'otac;ao

nominal, quando outro ja tenha sido rejeitado.
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~ 5" - Sera ohrigaloriamentc publico a voto nos seguinte casos:
I - elei,3.0 tia mesa:
II - tleliOcra<;3.osobre as contas do Prefcito e da Mesa;

III- julgamento do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores;
Art. 133 - A votaqao por escrutinio secreta efetua-se quando a

Camara tiver de resolver sobre:
I - veto do Prefeito;
2 - projctos impoI1antes, como tal cansiderados pela Mesa, de

atkin, ou a requerimento de comissao ou vereador, com recurso para 0 pIena-
rio;

3 - projetos que envolvam beneffcios especiais para determinadas
classes au grupo;

4 - caso previstos na Lei Organica e nao especificados neste Regi-

§ 1° - A votaqao por escrutfnio sera feita com cedulas impressas ou
daUIografadas que serao colocadas em sobrecartas, rubricadas pelo Presidente, e
recolhidas em umas, a vista do plenano.

§ 2° - Na vota<;:aodos vetos do Prefeito, 0 voto e dado ao projeto: -
sim ou nao. Sim mantem 0 projeto e rejeita 0 veto; nao, rejeita 0 projeto e
mantem 0 veto.

SUB-SE<-;Ao III
DOS METODOS DE VOTA<-;Ao E DESTAQUE

Art. 134 - Na discussao unica (geral) ou na suplementar, serao vota-
das as emendas em grupos, conforme tenham 0 parecer favoravel ou contrario,
resalvados os destaques e, por fim, a proposi~ao principal em globo.

§ 1° - 0 plen:irio podera decidir que a votayao se faqa emenda por
emenda, devendo, neste caso, ser consideradas em primeiro Iugar as que tenham
parecer favoraveI.

§ 2° - Tambcm podera ser deferida pelo plenano a votayao por
partes, titulos, capftulos, artigos ou grupos de artigos, paragrafos, incisos,
numeros e letra.

§ 3° - Somente sera deferida a votayao parcelada se requerida duran-
te a discussao.

Art. 135 - 0 destaque e a maneira de garantir ao vereador 0 direito
de discutir, separadamente, emenda de sua autoria ou de seu interesse.



§ 1° - 0 pedido de destaque de emendas deve ser apresentado ao
Presidente antes de anunciada a vota~ao.

§ 2° - 0 Presidente .nao podeni recusar pedido de destaque a nao ser
por intempestividade ou vfcio de forma.

§ 3° - 0 Presidente, antes do infcio da votac;ao, dara conhecimento
ao plenano dos pedido de destaque.

§ 4° - A materia destacada nao fica prejudicada por votac;ao anterior
nem pode deixar de ser votada, a nao ser se retirado 0 destaque pelo seu autor.

Art. 136 - 0 disposto nesta sub-sec;ao nao se aplica ao projeto de
orc;amento ou outro que, regimental mente, tenha tramitac;ao especial.

SUB-SEc;AO IV
DO ENCAMINHAMENTO DA VOTAc;AO

Art. 137 - 0 encaminhamento de vota~ao e 0 recurso parlamentar
usado pelos lideres de partido ou coligac;6es partidanas no senti do de orientarem
as votac;6es de plenano.

§ 1° - Anunciada a votac;ao, 0 autor, 0 relator e os lfderes de partido
ou co1J.gac;6espartidanas poderao encaminha-Ia, ou indicar vereador para faze-
10, ainda que se trate de materia nao sujeita a discussao ou em regime de urgen-
cia.

§ 2° - Nenhum orador no encaminhamento de votac;ao podera falar
por mais de dez minutos, nem por mais de uma vez, exceto 0 relator que pode
falar ao final.

§ 3° - Nas disposic;6es por partes, aplicam-se a cada parte as dispo-
sic;6es .aplicaveis ao todo

§ 4° - No encaminhamento de emenda destacada, s6 podera falar 0

autor da emenda, 0 autor do destaque e 0 relator.

SUB-SEc;AO V
DO ADIANTAMENTO DE VOTAc;AO

Art. 138 - Aplicam-se ao adiantamento de votac;ao as norm as refe-
rentes ao da discussao, dentro dos mesmos prazos.

Paragrafo l1nico - Proposic;ao de natureza urgente ou em regime de
urgencia, nao admite adiantamento de votac;ao.

SUB-SEc;AO VI
DA RENOVAc;AO DE VOTAc;AO

Art. 139 - A requerimento fundamentado de dois trac;os dos verea-
dores, apresentados em sessao ordin::iria ap6s a votac;ao, esta podeni ser renova-
da por uma vez.



§ 10
- As emcndas para a nova vota~ao deverao acompanhar 0

requerimento.
§ 20

- Na sessao ordinaria seguinte com parecer e ou sem ele, sera
procedida nova vota~ao, sendo vedada a apresenta~ao de emendas e 0 adianta-
mento.

SE<;Ao V
DA REDA<;AO FINAL

Art. 140 - Conclufda a vota~ao ou encerrada a discussao suplemen-
tar sem a apresenta~ao de emendas, sera 0 projeto enviado a Comissao de Legis-
la~ao e Reda~ao, para que elabore a reda~ao final.

Art. 141 - Sao competentes para a elabora~ao da reda~ao final.
1 - do Or~amento, a Comissao de Or~amento e Tomada de Contas;
2 - do Regimento Intemo, suas altera~5es e assuntos da economia

intema da Camara, a Mesa;
3 - de Emenda a Lei Organica, a C6digos e Estatutos, as comiss5es

especiais respectivas;
4 - nos demais casos, a Comissao de Legisla~ao e Reda~ao.
§ 10

- S6 sera admitida emenda a reda~ao final para evitar absurdo
manifesto, contradiyao evidente, incoerencia not6ria e incorreyao de linguagem.

§ 20
- Emenda a redayao final, sera objeto de discussao em que

poderao tomar parte, 0 autor de emenda, 0 relator e dois vereadores.
§ 30

- encerrada a discussao da redayao final, procede-se-a a vota-
~ao que tera inicio pe1as emendas.

Art. 142 - Quando ap6s a aprova~ao da redayao final, se verificar
inexatidao material, lapso ou erro manifesto do texto, 0 Presidente, ouvida a
Mesa e com recuso para 0 plenario, fara as corre~5es necessarias, comunicando-
as a Camara.

Paragrafo unico - Verificadas as incorre~oes ap6s as remessas dos
aut6grafos ao Prefeito, ser-1he-a imediatamente comunicada a anomalia.

SE<;Ao VI
DOS AUT6GRAFOS E DA SAN<;Ao DAS LEIS
Alt. 143 - Aprovada a reda~ao final, 0 Presidente autorizara a elabo-

ra~ao dos aut6grafos a scrcm rcmetidos ao Prefeito para sanyao.
§ 10

- Os aut6grafos serao elaborados em quatro vias, duas das
quais remetidas ao Poder Executj vo, uma juntada ao processo e outra para 0

arquivo da Camara.



§ 2° - A remessa dos aut6grafos ao Poder Executi ·0 deve ser feitas
com todas as cautelas para ressalvar a resp~msabilidade do Legi lativo, cuidando
que a data de entrega seja plenatllente assegurada.

§ 3° - Decorridos quinze dias uteis da data de entrega dos aut6gra-
fos ao Poder Executivo, sem que tenha sido devolvido 0 expediente pel0 Prefei-
to, 0 projeto sera promulgado pel0 Presidente da Camara, dentro de quarenta e
oito horas.

Art. 144 - Os decretos legislativos serao promulgados pelo Presi-
dente da Camara dentro de quarenta e oito horas da data de sua aprova<;ao.

TITULO V
DAS OCORRENCIAS DO TRABALHO LEGISLATIVO

CAPiTULO I
DO APARTE

Art. 145 - Aparte e a interrup<;ao do orador, breve e oportuna, para
indaga<;ao, contesta<;ao ou esclarecimento relativo a materia em debate.

Art. 146 - 0 aparte s6 e permitido com licen<;a expressa do orador e
subordina-se as norm as relativas 'a discussao.

Art. 147 - E vedado 0 aparte:
1 - ao Presidente;
2 - paralel0 ao discurso;
3 - no encarninhamento de vota<;ao, reclama<;ao e questao de ordem;
4 - quando 0 orador declara que nao 0 permite.
Paragrafo unico - Nao constarao da Ata apartes Anti-regimentais.

CAPITULO II
DA PREFERENCIA

Art. 148 - Preferencia e a primazia de uma materia sobre outra na
discussao e vota<;ao.

Art. 149 - Tern preferencia regimental as proposi<;6es de:
1 - prorroga<;ao de sessao;
2 - prorroga<;ao de sessao legislati va;
3 - vetos Prefeituras;
4 - materia em regime de urgencia;
5 - or<;amento;
6 - emendas a Lei Orgaruca
§ 1° - Os vetos e 0 projeto de or<;amento, nas d

em que devam ser votados, tern preferencia absoluta, pode
interromper qualquer outra materia em curso.

, timas sess5es
_ a aprecia<;ao



§ 2° - 0 substitutivo de comissao tern preferencia sobre a proposi-
{,:aoprincipal e, no caso de mais de urn substitutivo, tern preferencia 0 da comis-
sao cuja competencia e opinar sobre 0 merito da proposi{,:ao.

§ 3° - Aplica-se aos pareceres 0 disposto na segunda parte do para-
grafo anterior.

Art. 150 -As emendas tern preferencia na seguinte ordem:
1 - 0 substitutivo sobre as emendas parciais;
2 - a supressiva sobre as emendas;
3 - a substitutiva sobre a proposic;ao a que se referir e sobre as

aditivas e modificativas;
4 - de comissao sobre a do vereador.
§ 1° - Sem prejuizo das regimentais, podera 0 p1enano conceder

preferencia para 0 exame de qualquer proposi{,:ao.
§ 2° - Apresentado mais de urn requerimento de preferencia, 0

Presidente decidira de plano qual dele deva ser submetido com anterioridade 'a
considerac;ao do plenano.

CAPITULO III
DA URGENCIA

Art. 152 - A aprovac;ao da urgencia nao dispensa:
1 - 0 numero legal;
2 - a distribuiC;ao das proposiC;5es principais e assess6rias;
3 - a permanencia da proposic;ao na Pauta.
Art. 153 - 0 requerimento de urgencia devera ser subscrito:
I - pela mesa;
2 - pela comissao competente para opinar sobre 0 merito;
3 - por urn terc;o dos vereadores;
4 - por Hder.
§ 1° - 0 requerimento de urgencia podera ser apresentado em qual-

quer momento da Ordem do Dia, mas somente se interrompera 0 orador em se
tratando de materia referente a seguran<;a ou calamidade publica.

§ 2° - S6 se considera aprovado 0 requerimento de urgencia que
obtiver, pelo menos, 0 voto favoravel da maioria absoluta dos vereadores.

§ 3° - Nao se admitira adiantamento de discussao e vota<;ao de
materia considerada urgente, salvo por decisao de dois ter<;osda camara.



An. 154 - Aprovada a urgencia, as comiss[)Cs terao II praw siIllulta-
neo de Oilo dias para apresentarem parecer, findo 0 qual 0 projclo sera inclufdo
l1aOrdem do Oia da sessao seguinte,

§ 1° - Se no prazo referido neste artigo as comiss6cs nao se acharem
habilitadas a relatar, poderao solicitar novo prazo de oito dias, 0 qual Ihes sera
concedido, obrigatoriamente, pel0 Presidente,

§ 2° - Findo eSle prazo, se a proposic,:ao nao sofrer emel1das. sera
il1c1ufdana Ordem do Oia, com ou sem parecer, para ser discutida e votal1a.

§ 3° - Se a proposi~ao tiver sofrido emenda, voltara as comissoes,
para parecer, na mesma sessao com prazo de uma hora.

Art. 155 - Nos ultimos quinze dias de cada sessao legislativa, serao
considerados em regime de urgencia, independentemente de requerimento, os
projetos de credito do Executivo, os projetos de lei peri6dicos e outros autoriza-
do em reunHio conjunta dos lfderes e Presidente das comissoes permanentes,

D~~(lenlcia do Presidente da Camara.
, " 0 - "-ao havendo parecer escrito, as comiss6es opina-

"cia n te artigo e sem direito a prazo

_:.: : - reda -0 final de proposic,:ao em regime de urgCncia
elaro~da no prazo de oito dias.

CAPITULO IV
OA PREJUDICIALIDAOE

Art. 157 - Prejudicialidade e 0 ato pelo qual se considera prejudica-
da qUalquer materia sujeita a deliberayao da Camara, em virtude de decisao
anterior desta sobre materia da mesma natureza ou senti do.

Art. 158 - Consideram-se prejudicados:
1 - a discussao ou vota<;ao de projeto identico a outro ja aprovado

ou rejdtado na mesma sessao Iegislativa;
2 - a discussao ou vota<;ao de projeto semelhante a outro considera-

do inconstituciona1 pelo plenario;
3 - a discussao ou vota<;ao de proposi<;ao anexa, quando as aprova-

das ou rejeitadas Ihe forem identicas ou contranas;
4 - a principal e as emendas, quando houver substitutivo aprovado;
5 - a emenda identica a outra ja aprovada OU rejeitada;
6 - a emenda com senti do igual ou contrano a de outra ja provada;
7 - 0 requerimento versando ou objetivando materia vencida.
Art. 159 - A competencia para declarar a prejudicialidade e do

Presidente, de ofkio, ou a requerimento verbal de vereador.
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CAPITULO V
DA INTERPRETA~Ao DO REGlMENTO

SE~Ao I
DAS QUESTOES DE ORDEM

Art. 160 - QuesHio de ordem e toda duvida sobre interPreta~ao da
Lei Orgfutica ou do Regimento e sua aplica~ao levantada em plenano.

§ 1° - Em qualquer fase da sessao podenl ser usada a palavra para
formular quesHio de ordem.

§ 2° - As quest6es de ordem devem ser levantadas uma por uma,
clara e sucintamente, formuladas com a indica~ao inicial precisa das disposi~6es
constitucionais ou regimentais, cuja observancia se pretenda elucidar ou da difi-
culdade pnltica que se queira evitar:, sob pena de a Presidente nao permitir que 0
orador prossiga na tribuna.

Art. 161 - As quest6es de ordem, depois de falarem 0 autor e urn
impugnante, sedio resolvidas conclusivamente pelo Presidente.

§ 1° - Nao e Ifcito, na mesma sessao em que for decidida, criticar a
decisao de questao de ordem.

§ 2° - Inconformado com a decisao de questao de ordem, podera 0

vereador requerer audiencia da Comissao de Legisla~ao e Reda~ao.
Art. 162 - As decis6es do Presidente sobre quest6es de ordem,

serao, com estas, registradas no livro de atas, conjuntamente com a ata da sessao
que decidiu a questao de ordem.

SE~Ao II
DAS RECLAMA~OES

Art. 163 - Reclama<;:ao e toda quesUio de ordem levantada com 0
objetivo de exigir observancia de disposi<;:aoregimental au apontar anomalia na
marcha dos trabalhos.

§ 1° - Em qualquer fase da sessao podera ser usada a palavra para
reclama~ao.

§ 2° - Aplicam-se as reclama~6es as normas estabelecidas para as
questoes de ordem.

CAPITULO VI
DO VETO

Art. 164 - Se 0 Prefeito juIgar 0 projeto de lei, no todo au em parte,
inconstitucional, ilegal ou contn1rio ao interesse publico, veta-la-a total au
parcial mente, dentro de 15 dias lheis, contados da data em que 0 receber, comu-
nicando ao Presidente da Camara Municipal por escrito, denlro de 48 horas a
paI1ir do veto, as razOes do mesmo.



Panigrafo Unico - 0 silencio do Prefeito, no prazo estabelecido no
artigo, importani em san~ao.

Art. 165 - Comunicado 0 veto, a Camara Municipal devera aprecia-
10, com 0 devido parecer, dentro de trinta dias, contados da data do recebimen-
to, em discussao unica e votac;ao secreta, mantendo-se 0 veto quando nao 0 obti-
ver 0 voto em contrano da maioria absoluta dos membros da Camara.

§ 1° - Se aprovado em escrutinio secreto, sera 0 projeto enviado ao
Prefeito para promulga<;ao.

§ 2° - Se 0 veto for parcial, podera a Camara, no mesmo prazo e
nas mesmas condi<;5es do paragrafo anterior, aceita-lo ou recusa-Io ou retirar
imediatamente 0 projeto, se julgar que 0 veto 0 desvirtue.

§ 3° - Se 0 Prefeito nao promulgar 0 projeto, dentro de quinze dias
do seu recebimento, 0 Presidente da Camara 0 promulgara no prazo de quarenta
e oito horas.

§ 4° - Recebido 0 veto, sera ele distribuido, na primeira sessao, oito
dias ap6s, a comissao competente para dar parecer sobre as raz5es em que 0

veto foi fundamentado, a qual tera 0 prazo de oito dias.
Art. 166 - A vota<;ao do veto sera anunciada com uma sessao de

antecedencia, comunicando-se 0 texto do projeto, do veto, de seus fundamentos
e do parecer da comissao a que foi distribuido.

Paragrafo Unico - 0 prazo de trinta dias citado no artigo, anterior
nao fIui nos periodos de recesso da Camara Municipal.

TITULO VI
DOS PROJETOS DE LEIS ESPECIAIS

CAPiTULO I
DO ORc;AMENTO

Art. 167 - 0 projeto do or~amento do Municipio divide-se em:
a) - previsao da Receita;
b) - fixa<;ao da Despesa:
§ 1° - Na parte correspondente a Despesa, 0 Or~amento sera dividi-

do por Poderes.
Art. 168 - Nao podera figurar no projeto de On;arn 0 disposi<;5es

1 - nao indiquem especificamente 0 total da
<;aoautorize;

2 - nao correspondam a tributa<;ao vigente;
3 - consignem despesa para 0 exercfcio di .

vai reger, salVQse tratar de verba para 0 pagamento de eL::nJn~15- -
4 - tenharn carMer de proposi~ao princi
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5 - autorizem ou consignem dota<;:aopara fun<;:aoou cargo efetivo
ou nao ou servi<;:ode reparti<;:aonao criados anteriormente em lei;

6 - nao caibam em geral, direta ou indiretamente, na lei do or<;:a-

7 - deem, ao produto de impostos e taxas ou quaisquer tributos,
criados para fins determinados, aplica<;:aodiversa da prevista na lei que os cri01:!.

Art. 169 - 0 Or<;:amentoda Despesa consignara, obrigatoriamente,
dota<;:6espara 0 cumprimento de todas as leis aprovadas pela Camara.

Art. 170 - Nao sera aceita pelo Presidente da Camara emendas que:
1 - cfie ou suprima cargo ou fun~ao, ou the modifique a nomencIa-

2 - aumente ou reduza dota<;:ao~estinada ao pagamento de estipen-
dio ou vantagem da natureza pessoal;

3 - seja constituida de vanas partes que devam ser redigidas com
emendas distintas;

4 - nao indique 0 poder, diretoria ou 6rgao administrativo a que
pretenda referir-se ou a dota<;:aoque deseja alterar ou instituir;

5 - transponha dota<;:aode uma para outro poder, de uma para outra
diretoria ou 6rgao administrativo.

Art. 171 - Compete ao Presidente da Comissao de Or<;:amento e
Tomada de Contas, quando se tratar de emendas nela oferecidas, a atribui~ao do
artigo anterior, com recurso para a pr6pria comissao.

Paragrafo Unico - Do ato que fizer eliminar parte do projeto ou
recusar emendas havera recurso para 0 plenano, interposto pelo autor da emenda
ou outro vereador e discutido como materia urgente na Ordem do Dia da sessao
seguinte a sua publica<;:aoou comunica<;:ao.

Art. 172 - Na elabora<;:aodo or~amento observar-se-ao as seguintes

1 - a Camara aguardara a proposta do Poder Executivo ate 0 dia
trinta de outubro;

2 - se a Camara nao receber a proposta, a Comissao de On;;amento e
Tomada de Contas adotara como tal 0 Or~amento em vigor;

3 - recebida a proposta, acompanhada, necessariamente, das respec-
tivas tabelas, em qUalquer hora da sessao, sera feita a devida comunica~ao ao
plenano;

4 - a proposta sera remitida do imediato, independentemente de
leitura, a Comissao de Or~amento e Tomada de Contas;

5 - no prazo de oito dias, a Comissao de On;;amento e Tomada de
Contas remetera a Mesa 0 projeto que formular, para ser impresso em avulsos;



6 - se a Comissao adotar como projeto seu, a proposta do Executivo
ou On;:amento em vigor, no caso do Inciso 2, nao se fara nova impressao,
publicando-se apenas 0 parec~r;

7 - publicado 0 parecer ou 0 projeto, conforme 0 caso, ficara este
em pauta, para recebimento de emendas, durante duas sess6es ordinanas conse-
cutivas, com discussao preferencial sobre outras materias;

8 - findo este prazo, 0 Presidente, dentro de oito dias, fara distribuir
as emendas que adrnitir e as que recusar, classificadas em dois grupos;

9 - se nao estiverem ultimados ate 15 de dezembro os pareceres
escritos sobre as emendas, sera 0 projeto, par determina~ao do Presidente,
inclufdo na Ordem do Dia, dentro de quarenta e oito haras, cabendo neste caso
ao relator, no encarninhamento da vota~ao, falar sobre 0 projeto durante dez
rninutos sobre cada emenda;

10 - far-se-a discussao par partes e anexos, separados ou em

11 - 0 outor de emenda podera falar sobre a mesma, encarninhando
a vota~ao, durante dez minutos, e qualquer vereador durante cinco rninutos;

12 - ultimada a vota~ao de cada parte ou anexo do projeto e das
respectivas emendas, voltarao os mesmos a Comissao de Or9amento e Tomada
de Contas, para reda9ao final;

13 - 0 prazo para reda9ao final do projeto e de 8 dias a contar da
remessa da ultima parte ou anexo do projeto votado.

Art. 173 - A trarnita9ao do projeto, na Comissao de Or9amento e
Tomada de Contas obedecera os seguinte preceitos:

1 - 0 Presidente designara relatores para as partes e subdivis6es;
2 - nenhum de seus membros podera falar mais de dez rninutos

sobre emendas, salvo 0 relator, que falara par ultimo e podera faze-lo pelo
dobro do prazo; .

3 - se algum vereador pretender esclarecer a Comissao sobre qual-
quer emenda, s6 podera falar perante a mesma pelo prazo de cinco minutos,
prorrogavel ate 0 dobro;

4 - nlio se conceden1 vista de parecer sobre 0 projeto ou sobre as

5 - serao reunidas, obrigatoriamente, por ordem
urn s6 parecer, as emendas que objetivarem 0 mesmo tim.

Art. 174 - Compete a Comissao de Or~amemo e T(l;:il2{:la de Contas,
par intermedio de seu Presidente, requerer a Camara p prazo para
apresenta9aO de parecer as emendas.

Art. 175 - E facultado a qUalquer ve
emenda ao projeto de Or9amento.



§ 1 - Cabe ao Presidente despachar os pedidos de destaque, com
recurso escrito para 0 plenano, filmado, no minimo, por tres vereadores.

§ 2 - Se 0 pedido de destaque for deferido pelo Presidente ou conce-
dido pelo plenano, a emenda sera votada separadamente.

CAPITULO II
CREDITOS

Art. 176 - No terminG de cada periodo legislativo, a Comissao de
On;amento e Tomada de Contas, fara, ao plenano, relat6rio detalhado dos crecti-
tos solicitados e concedidos ao Poder Executivo.

CAPITULO III
DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VEREADORES
Art. 177 - A comissao de On;amento e Tomada de Contas formula-

ra ate primeiro de setembro da ultima sessao legislativa da legislatura, os proje-
tos de fixa<;aodos subsfdios para 0 periodo seguinte:

1 - dos Vereadores;
2 - do Prefeito.
§ 1° - Se a Comissao de Or<;amento e Tomada de Contas, ou a

Mesa, nao houver apresentado este projeto, as disposi<;5es vigentes serao incluf-
das na primeira Ordem do Dia, que se seguir aquela data, em forma de proposi-
<;ao.

§ 2° - 0 projeto permanecera em Pauta por duas sess5es, para 0
recebimento de emendas que serao submetidas a Comissao de On;amento e
Tomada de Contas para, em oito dias, emitir parecer.

§ 3° - Aprovado 0 projeto, a Comissao de Or<;amento e Tomada de
Contas incluira na Lei de Meios as verbas necessanas ao seu cumprimento.

Art. 178 - 0 Vereadores vencerao, anualmente, subsidios, e 0

Prefeito, subsidios e representa<;ao.
Art. 179 - 0 subsidio dos Vereadores constara de:
1 - uma parte fixa, paga mensalmente durante todo a ana;
2 -uma parte varia vel, paga por comparencia no periodo das

reuni5es plenanas e de corniss5es.
Paragrafo Unico - 0 subsidio sera pago:
a) - ao Vereador, a contar da dia da posse;
b) - ao Suplente, da data do comprornisso, pelo efetivo exercfcio do

mandato, no impedimento do titular.
Art. 180 - Ao Vereador que deixar de comparecer a sessao plenana

ordinana, sera descontada parte variavel correspondente a sessao a que faltou.



Panigrafo nico - Consideram-se presentes, para os efeito deste
artigo, os vereadores que estiverern a servi<;o ou representa<;ao da Camara, em
tratamento de saude, licen<;a gestame ou par motivo pandenivel, a jufzo de dois
ter<;osdo plemlrio.

Art. 181 - Nao ten} direito a subsfdio 0 Vereador:
1 - que estiver licenciado para tratar de interesses particulares;
2 - que receber remunera<;ao, a qualquer titulo, de cofres publicos,

entidades autarquias, ou sociedades de economia mista.

TITUL 0 VII
CAPITULO UNICO

DA LICEN~A E PERDA DE MANDATO DOS VEREAOORES
Art. 182 - 0 vereador podera obter licen<;anos seguintes casos:
1 - para representar 0 Municfpio, dentro ou fora do pais, em

congressos, conferencias ou reuni6es culturais;
2 - para tratamentos de saMe;
3 - para tratar de interesses particulare;
4 - licen<;agestante de 4 meses
§ 1° - A licen<;a, depende de requerimento escrito, dirigido ao Presi-

dente da Camara, nao podendo ser inferior a trinta dias, convocando-se e respec-
tivo suplente.

§ 2° - Serao convocador, sucessivamente, os suplentes imediatos
aos que nao atenderem as convoca<;ao prevista no paragrafo anterior.

§ 3° - 0 requerimento de licen<;a de vereador para tr-atamento de
saude, devera ser acompanhado de atestado de saude firm ado par profissional.

§ 4° - Cada trinta dias 0 atestado de saMe sera renovado.
Art. 183 - No caso de impedimento par abuso de poder, 0 vereador

declarado impedido sera considerado no pleno exercfcio do mandato.
Art. 184 - Para afastar-se do territ6rio nacional, 0 vereador dara

ciencia previa a Camara.
Art. 185 - A Mesa convocara 0 Suplente do Vereador que, nos

termos da Lei Orgfulica, perder 0 exercfcio do mandato.

TITULO VIII
CAPITULO UNICO

DA CONVOCA~Ao DE DIRETORES DE SERVI~O
Art. 186 - A convoca<;ao de diretores de servi<;o do lunicfpio, soli-

citada pela Camara ou par suas Comiss6es, ser-lhes-a comunicada mediante
offcio do 1° Secretario, com a indica<;ao das informa - tendidas, para que



ecolham dentro do prazo de quinze dias, 0 dia e hora e a sessao em que devam
comparecer.

§ 1° - Quando 0 Prefeito ou urn diretor de servi~o do Municipio
desejar comparecer a Camara ou a qualquer de suas comissoes, para prestar
esclarecimentos ou solicitar providencias 1egislativas, consoante 0 disposto na
Lei Organica, serao designados, por uma ou outra dia e hora de comparecimen-
to.

§ 2 - Os diretores de servi~os do Municipio que comparecerem
perante a Camara terao assento a Mesa, a esquerda do Presidente.

§ 3° - No caso de comparecimento perante comissao, ocuparao 0
1ugar a direita do Presidente.

§ 4° - 0 diretores de servi~os do Municipio terao 0 prazo de uma
hora para fazer sua exposi~ao, podendo este prazo ser prorrogado, pe10 p1enano,
por mais uma hora, no maximo.

§ 5° - Ap6s a exposi~ao a que se refere 0 paragrafo anterior, os refe-
ridos titulares responderao ao temano objeto da convoca~ao, iniciando-se as
interpela~6es dos vereadores, observada a ordem dos itens formulados e, para
cada urn, a ordem de inscri~ao, assegurada sempre preferencia ao autor do item
em debate.

§ 6° - Se ditos titulares, em suas exposi~6es versarem materia estra-
nha ao temano prefixado, sobre ela poderao tambem ser interpel ados, logo ap6s
esgotados os itens do questionano objeto da convoca~ao.

Art. 187 - Os diretores falarao em pe ao prestarem as informa~6es
solicitadas, responderao, porem, sentados, as interpela~6es dos vereadores que,
tambem a assim, as formularao.

TITULO IX
CAPITULO UNICO

DA REFORMA DA LEI ORGA.NICA
Art. 188 - Considerar-se-a proposta a Camara emenda a Lei Organi-

ca quando apresentada por urn ten;o, ao menos, do mlmero total de vereadores,
ou mediante iniciativa popular em petic;ao articulada, assinada, no minimo, por
200 e1eitores.

§ 1° - Dar-se-a por aceita a emenda aprovada pela Camara Munici-
pal em duas sess6es legislativas, ordinanas e consecutivas.

Art. 189 - Dentro de oito dias seguintes a leitura oficial da proposta
da emenda a Lei Organica, sera constituida Comissao Especial de cinco
membros, indicados pelos Ifderes das bancadas que ascompuserem.

§ 1° - Constituida a comissao, a Mesa encaminhara a proposta
assim como as emendas, a medida que estas forem sendo recebidas.
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§ 2° - Dentro de oito dias a contar da data em que receber da Mesa
as I1ltimas emendas acess6rias e proposta a Comissao Especial emitini parecer
sobre esta e aquela, nao Ihe sendo 110to apresentar novas emendas.

§ 3° - Expirado 0 prazo a que se refere 0 paragrafo anterior, com
parecer ou sem ele, iran a propasta., as emendas e 0 pare~r, se houver, a Ordem
do Dia.

Art. 190 - A. discussao da propasta., das emendas e do parecer, se
houver, sera feita englobadamente, votando-se a seguir as emendas e a propasta.

§ 1° - Nas discuss6es, cada vereador tern 0 direito de falar durante
10 minutos, em uma ou mais vezes, sendo que as quest6es de ordem serao
computadas deste mesmo prazo total.

§ 2° - Ao relator ou ao membro da comissao especial que 0 substi-
tuiu, e licito replicar a qUalquer orador, nos prazos que cabem a cada vereador.

§ 3° - 0 intersticio entre uma vota~ao e qUalquer ato inicial da
discussao subseqiiente do projeto de emenda a Lei Orgaruca nao sera reduzido
a menos de oito dias .

§ 4° - Entre uma vota~ao e a discussao imediata, a Comissao Espe-
cial podera reorganizar 0 projeto, de acordo com 0 vencido, distribuindo a mate-
ria aprovada, fundindo-a e sistematizando-a, contanto que nao altere a reda~ao e
o texto dos dispositivos nao emendados.

§ 5 ° - Para receber emendas, ficara 0 projeto sobre a Mesa durante
oito dias na segunda discussao.

§ 6° - As emendas serao lidas no expediente da sessao imediata a
que forem apresentadas ou enviadas diretamente a Comissao Especial.

§ 7° - A Mesa s6 aceitara emenda aditiva, substitutiva, modificativa
ou supressiva, com a reda~ao completa do texto, artigo e paragrafo, inciso,
nl1mero, letra ou alinea a que se reportar.

§ 8° - A vota~ao do projeto podera ser feito par artigos, par incisos ,
mlmeros ou letras em que se dividir.

§ 9° - Para 0 encarninhamento de vota~ao, s6 sera concedida IIpal a-
vra uma vez a cada vereador, par dez minutos improrrogaveis, na segunda
discussao.

§ 10 - Os artigos rejeitados nao poderao ser renovados, embora com
reda~ao e forma diversa.

Art. 191 - Nao podera ser concedida urgencia em processo de revi-
san da Lei Orgfulica, mas os prazos e intersticios, inclusive os que ja houverem
sido iniciados, poderao ser reduzidos pelo plenano, a requerimento de qUalquer
vereador.

Art. 192 - Adotado definitivamente 0
Orgfulica, a Mesa da Camara 0 promulgara e mandara pUbli1caf
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Art. 193 - No que nao contrariarem estas disposi<;5es espewus
regularao a discussao da Materia as disposi<;6es do Regimento referentes aos
projetos de lei ordimiria.

TITULO X
CAPITULO UNICO

DO REGlMENTO IN1ERNO
Art. 194 - 0 Regimento Interno somente podera ser moditicado

mediante projeto de resolu<;ao da Camara.
§ 1° - A proposta de alterayao do Regimento Interno devera ser

formulada por escrito, e assinada, no minimo, por urn teryo dos membros da
Camara.

§ 2° - Apresentado e distribuido aos vereadores, 0 projeto permane-
cera em Pauta durante 0 prazo de duas sess6es ordinanas consecutivas para 0

recebimento de emendas.
§ 3° - Dentro do prazo improrrogavel de trinta dias, a Mesa, com a

cooperayaO de uma Comissao Especial, que 0 Presidente designara para este
tim, apresentara parecer sobre a materia.

§ 4° - Depois de distribuidos em avulso, 0 projeto sera incluido na
Ordem do Dia, em discussao unica, que nao podera ser encerrada, mesmo por
faHa de oradores, antes de transcorridas duas sess6es ordinanas.

TITULO XI
CAPITULO UNICO

DOS SERVI~OS ADMINISTRA TIVOS
Art. 195 - Os servi<;os administrativos da Camara far-se-ao pela

Secretaria Administrativa e reger-se-ao pelo regulamento expedido pela Mesa.
Art. 196 - As despesas realizadas pela Camara, por conta de dot a-

<;6esOr<;amentanas e de creditos especiais, estao sujeitas a presta<;ao de contas.
Paragrafo Unico - Ate 31 de maio de cada ano, a Mesa apresentara

as contas das despesas realizadas no ana anterior, as quais ser'ao, posteriormente
submetidas a considera<;ao do plenano.

TITULO XII
CAPITULO UNICO

DA POLiCIA DA CAMARA
Art. 197 - A Mesa dirigira 0 serviyo de policiamento da Camara.
§1 - Quando necessario, a Mesa requisitara a colaborayao no poli-

ciamento da Camara da Policia Civil ou For<;aMilitar.



Art. 19 - E perIItili
rem em silencio, as sess6es ciaC

Art. 199 - Se algum \'erea
quer excesso que deva ser reprimido
Camara que deliberara a respeito em se

r meter, no recinro da Camara, qual-
a reconhecera 0 fato, expondo-o a

300 ecreta.

TITULO XII
CAPITULO UNlCO

DISPOSlc;OES FINALS E TRANSITORlAIS
Art, 200 - N300estando tcxlos os vereadores presentes a hora deter-

minada para 0 irucio da sessao havera uma tolerancia de quinze minutos para se
in.iciar a sessao, ap6s os quais, 0 vereador sera considerado faltoso.

Art. 201 - A Mesa providenciara na impressao deste Regimento
com fndice alfabCtico e remissivo.

Art. 202 - Este Regimento, promulgado pela Mesa, entrara em
vigor na data de sua publicac;ao, revogadas as disposi<;6es em contrmo.

Sede da Camara Municipal de Coxilha, em 20 de dezembro de

Presidente - EDGAR DO NASCIMENTO SOUZA

Vice-Presidente - ELOIZA VIEIRA GODINHO

10 Secretario - LEONEL BERTOLDO FORTUNATO

2° Secretario - GILMAR FRAN(:A
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