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Art.5°- As fimções julgadm as ocorrem nas hipóteses em que é necessano 
julgar os Vereadores , quando tais ,,gentes  politicos  cometem infrações  politico- 
administrativa previstas em lei 	 E 

Art.6°- A gestão dos  ass=  os de economia interna da  Camara  realiza-se 
através da disciplina regimental de sua atividades a da estruturaçâo da administração 
de seus serviços auxiliares. 

CAPÍTULO II 

DA SEDS DA CÂMARA 

Art.7°- A  Camara  Municipa- tem sua sede  tie  mete de-if  09 na Praga Cel 
José  Lena°  sede do Municipio 

Art.8°- As sessões da  Camara  serão reali7adas em imóvel destinado a seu 
funcionamento , considerando-se  nit  as que se rea1i7arem fora dele , exceto as 
sessões solenes . 

Art.9°- No recinto de remit:Ms do Plentio , não poderito ser afixados 
quaisquer simbolos , quadro faixa. ca .lazes ou fotografia que impliquem propaganda 
politico-partidiria ideo14ca , religiosi ou de auto  promotional  de pessoas vivas ou 
de entidades de qualquer natureza , 

-Paragrafo Mico- O dispos o neste artigo não se aplica à colocação de 
brasão ou bandeira do Pais , do Estado ou Municipio na forma da legislação 
aplicável, bem como de obra artística d.;.' autor consagrado . 

Art.10°- Somente por delibe 'atati do Plenário e quando o interesse público 
o exigir, poderá o recinto de reuniões da  Camara  ser utilizado para fins estranhos a 
sua finalidade . 

CA.:ITULO 111 

DA INSTALA Cii0 DA CÂMARA 

Art.11°- A Câmara Municip.1 instalar-se-a , em sessao especial , às  17:00 
horas do dia previsto pala Lei Ogthnci Municipal dome o de inieM da legislatura . 
qua.ado sela Presidida pelo Vereador ,cp_e mais recente tenha exercido cargo na Mesa 
ou na hipotese de ineximir tal sitimeao , o mais votados entre os presentes . 
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-Parágrafo (mica- A instalação ficara adiada pare o dia seguinte ,e assim 
sucessivamente , se b. sessão que lhe corresponder •não houver ci comparecimento de 
pelo menos 3 (tres) Vereadores e , se essa situação persistir, ate e, ultimo dia do prazo 
a que se refere o  Art  14° ; a partir ceste a instalação seta presumida para todos os 
efeitos legais . 

Art.12°- Os Vereadores, nunidos do respectivo diploma , tomarão posse 
na sessão de instalação , perante o Pi esidente provisorio a  clue  se refere o  Art  110, o 
que  sera  objeto de  tenth}  lavrado  en,  hvro próprio por Vereador Secretario  ad hoc  
iudicado por aquele, e  epos  haverem todos manifestado comproinisso , que  sera  lido 
pelo Presidente, que consistirá da segnnte fórmula : 

"Prometo cumprir a Co.istituiçao Federal , a Constituição Estadual e a 
Lei Orgânica Municipal ,  observer  as leis , desempenhar o mandato que me foi 
confiado e trabalhar pelo  progress°,  do Município e pelp bem estar de seu povo". 

Art.13°- Prestado o comm =isso pelo Presidente , o Vereador Secretário  
ad hoc  fará a chamada nominal de  cad  Vereador, que declarara : 

Art.14°- 0 Vereador que ião tomar posse am sessão: prevista no Art.12° 
devera faze-lo no prazo de 15 (quin7i)  dins-,  salvo motivo  ¡trite  aceito pela  Camara  
Municipal , e prestará comurnmisso individualmente utilizanda a lamina do Art.12° . 

Art.15°- Imediatamente aPas a posse , os Vereadores apresentarão a 
declaração de bens , repetida quando do termino da mandato sendo  embus  iranscrita 
em livro or/Trio resumidas= ata e  di  vidgafhis pare o conhecimento pública 

- 	Art-18°- C0111Prido 0 dispaito do Art,15° a Presidente provisório facultará 
a palavra par 5 (cinco) minutos, a cada um dos Vereadores indioados pela respectiva 
bancada e a quaisquer autoridades  pre  entes que desejarem manifestar-se 

Art•17- Seguir-se-á às oltedea  a.  dei940; da Mesa .ver Art,22°) na qual 
somente poderão  voter  414,  SOT  WhiflOS ,OS Vereadores empossados. 

Art.18°- 0 Vereador que 	se empossarprazo previsto do 
s poderá faze-lo aplicando-se-lheo dispostone  Art  9 

Art.19°- 0 Vereador que 
exercício do mandato, r não poderi ei 
desincompatibilização , q que se Clara  in  
Art.14°. 

.Sç;serni„. 
• Imente4; •v•• 	•  

incompatível com o 
comprovaçáo da 

aprazo a que se refere o 
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DA MESA • .... 	 , • • 

TITULO 

DOS ORGÃOS DA CÂMARA MUNICIPAL 

SEÇÃO •1 • 

DA FORMAVA044k)4ES.A)iDESITAS:..MODWICKCWS . 	••• 	. 4••••........•••••• • •••• 	 ".•• •••• "•• •• 4:4 	• 	• 	.• 

4rt.20°- A Mesa da canux*-corapae-sg dos cargos de Presidente, Vice- 
Presidente um prImeno404segundo Secretários deitasp mandato 

d  Permit'  a  recall  eãopara o mesmo eargo na eleiça0 Sediatamenntesubsçeq4uos nos  subsequente. 

Art.21°- Rides os  wand;  tos dos membros t Mesa , proceder-se-á 
renovação desta para os 2 (dois) anos tarbsequentes , QU segunda parte da legislatura. 

ji 	 -14 
Art.22°- Imediatamente ap  Ss  a posse, os Vereadores reunir-se-ao sobre a 

Presidencia do Vereador que mais reemtemente tenha exercido cargo na Mesa ou , na 
hipótese de inexisfir tal situa* , o ir ais votado entre os presente@e havendo maioria 
absoluta dos membros da  Camara,  eiegertio os componentes da Mesa que ficarão 
automaticamente empossados. 	 • 	I  

§1°- Na hipótese da não haver número suficiente para eleigao da Mesa, o 
Vereador que maisessente—ment  tents.  exeraido cargo na Mesa ou, na hipótese de 
inexistir tal situaçao , o  mars  voindos,  nitre os presentes permanecerá na Presidência e 
convocará sessiies 4iãrins, até que seu t eleita  it  Mesa, 

§30- A eleiçao dos  men  bros da Mesa  far-se-4 por maioria simples , 
assegurando-se o direito de voto irelusive as cpdidatos a cargos na Mesa e 
utilizando-se para votação cédulas im cas de papel ,,datilografadis ou impressas , as 
quais serao recolhidas em urna que eimulará pelo Plenário por intermédio de servidor 
da Casa expressamente designado 	 I  

§40- A votação  far-se-a ida Chamada, em ordem alfabetica, dos nomes 
dos Vereadores, pelo Presidente  ern  mercicio, o qual procederá 6. contagem dos votos 
e à proclamacao dos eleitos. 
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Art.23°- Na hipótese da ii.stalação presumida da Caniara, a que se refere o 
paragrafo (mico do  art.  P.1 	o  Union  Vereador presente será considerado empossado 
automaticamente e assumirá a Premdencia da Câmara,  corn  todas as prerrogativas 
legais, cumprindo-lhe proceder em conformidade  corn  o disposto nos  arts.  90° e 92° e 
marcar a eleiçâo para o preenchimento dos diversos cargos da Mesa. 

Art.24°- Em 'Caso de empate nas eleições para o namnbro da Mesa , 
proceder-se-á a segundo escrutínio pim desempate e, se o empate persistir, a terceiro 
escrutinio,  epos  o qual, se elude não -iver havido definição, o concorrente Mais votado 
nas eleições municipais  sera  pmclanudo vencedor. 

Art.25°- Os Vereadores eleitos pare a Mesa  sad°  empossados, mediante 
termo lavrado pelo Secretário em exei 

Art26°- Vagando-se o car3o de Presidente  au  de Vice-Presidente da Mesa, 
haverá eleições suplementares para o seu preenchimento no 'Expediente da primeira 
sessão ordinária seguinte à verificação de vaga 

-Parágrafo único-  Bin  ca 30 dárenuucia total da 14esa, procedei-sei  nova 
eleição na sessão imediata ¡quota eia que se deu a renuncia, sob a Presidência do 
Vereador mais votado g  floe  os  presences.  

Art.27°- Considerar-se-á x  ago  qualquer cargo da Mesa quando. 

I. Extinguir-se  mandate politico  do respectivo ocupante au se este o 
perder; 

H- Licenciar o memt tda Mesa do mandato d& Vereador,  por prazo 
superior a 6 (seis meses). 

111- Houver renuncia do  'Zug°  da Mesa pelo seu titular com aceitação clo 
Plenário; 

r 	; 
IV- For o Vereador desn  add°  da Mesa par  ease°  do renano, 

. 	, 

Art.28°-4 renuncia pelo ½readõr ao cargo que-pou 	(me,. será feita 
mediante justificação csciti .apre.sentzi  lo  no Plenário.  

Mesa Art.29°- A destituição de metabra efetivo oir 	samente poderá ocorrer 
quando comprovadamente decidioso, ineficiente ou quando tenha se prevalecido do 
cargo para fins ilícitos, dependendo e deliberação do Plenário pelo voto da maioria  
absolute  dos Vereadores acolhendo representação de qualquer Vereador (ver  art.  
236° e parágrafos). 

' 	I 
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Art.30°- A Mesa e o tag;.0 diretor de todos os trabalhos legislativos e 
administrativos da  Camara.  

nvarivairtente, em colegiado:  

Propor ao Plenário  pr  jetos de resoluçâo que criem, transfonnem e 
extingam cargos, empregos ou funçõ't s da  Camara  Municipal, bem como fixem as 
correspondentes remunerações iniciais; 

Propor as resoluções  e  os decretos legislativos que fixem ou atualizem 
a remimeraggo do Prefeito, Vice-Preferto er,Vereadores, na forma estabelcdida na  let  

Propor as resoluçõetp e os decretos legislativos concessivos de 
licenças e afastamentos do Prefeito e mx; Vereadores;: 

Elaborar e  =Quaint;  ao !Prefeito,'até o di
,
a \SI de agosto.  após . 

aprovaçao pelo Plenário a  ',postern.  rial do orçamento da Com 	 c ar!, para ser loi- 
t na proposta geral do Município, prevatecertdo,, na hipótese da no aprovaça pelo 

Plenario, a proposta elaborada pela  Mast;  

V- Declarar a perda de marTrafti--de Vereador, de oficio ou por 
provocaçgo de qualquer dos membros da Câmara , nos casos-previstos na Lei Orgânica 
Municipal, assegurada ampla defesa; 	 ! 

Representar; ent  name  da  Camara,  junto aos Poderes da 0 Estado e do Distrito Federal; 

Organizar  monogram,  de desembolso das dota ç õe s 
a 

da Câmara 
vinculadamente aofespasse  men  Iliattilesmas pelo Ixecutio,  

VIII- Proceder a redaçgo  fm  I das resoluções e decretos legislativos; 

IX- Deliberar sobre convoca  :go  de sessões extraordinirias na  Camara;  

X- Recebermu recusar as prmosições apresentadas sem observância das 
dtsposiçôes reguneutais, 

XI- Assina 
egislativos;  

por todos os s s membros, as resoluções e os decretos 

yal- Autografar os ojetos de lei aprovados, para a sua remessa ao 
Executivo; 

nigo , do 



coma as resoluções, os decretos 

3EÇAO Ill 

••• 	•• 	• 	:•••••.•• 	• 	• 	•• 	• 	 . 	. 	. 

DAS ATRIBLI 

XIII- Deliberar sobre e realização de sessões solenes fora da sede da 
Edilidade; 

KIV- Determinar, no inicio da legislatura, o arquivamento das 
proposições não apreciadasna legisla. ura anterior (ver  art  133°). 

Art.32°- A Mesa decidirá semi= por maioria de seus membros. 

Art.33°- 0 Vice-Preside * substitui a Presidente nas suas faltas e 
impedimentos e  sera  substituído nas inesmas condições, pelo Secretano. 

Art.34°- Quando,  antes' de iniciar-se determinada'  sessão ordinária ou 
extraordinária, verificar-se a ausência dos membros efetivos a Mesa, assumirá a 

- Presidência o Vereador mais idoso presente, que convidará qualquer dos demais 
Vereadores para as funydes de Secrettna  ad ho  

A Mesa,  reuni-será, indLpendeptemento do Plenario, para 
reciação previa de assuntos que  set  abjeto deliberação 'da Edilidade que, por 

sua especial relevância,  demand=  intensa acompanhamento e fiscalização ou 
ingerencia do Legislativo.  

Art.36°- O Presidente da  Camara  é a mais alta autoridade da Mesa, 
dirigindo-a e ao Plenario, em confom idade com as atribuições que lhe ronferem este 
Regimento Interno. 

Art.37°-Compettaa,,Rresideittada,Gamarar,,H ; 

I- Representar. a  Camara  Municipal em juízo, inclusive prestando 
informações em mandato de segurançc contra ato da Mesa ou Plenário; 

II- Dirigir, executar e disciplinar 'os trabalhos legislativos e 
administrativos da  Camara;  

Interpretar e fazer cunpnr o Regimento Interno. 

IV- Promulgar as resolut  des  e os decretos legislitivos, bem coma as leis , . que receberam  smelt°  acita e as cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenano e não 
tenham sido promulgadas pelo Prefeitc Municipal; 

V- Fazer publicar os atm, da Mesa, bem 
legislativos e as leis por ele promulgueas; 

VI- Declarar extinto c mandato do prefeito, 
Vereadores, nos casos previstos em lei 
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VII- Requisitar o numer, rio destinado is despesas da  Camara;  

'VIII- Exercer, em subs:tiring-do, a chefi do Executivo Municipal nos 
casos previstos  ern  lei; 

IX- Designar-Coraissiliet Especiais DOS termos deste Regimentq Interno, 
observadas as indicações partidárias; 	 ' 

X- Mender  prestar inforanações por escrito e expedir certidões requeridas 
para a defesa de direitos e esclarecimeatos de situações; 

Realizar audiências ifiblicas com entidades da societlad  civil e com 
membros da comunidade; 

XII- Adniinistrar o servi os da Câmara Municipal, fazendo lavrar os atos 
pertinentes a essa  area  de gestão; 

XIII- Representar a  Can  tare junto ao Prefeito , s autoridades , Federais 
Estaditais e Distritais e perante as entidades privadas em geral; t 

XIV- Credenciar agente de imprensa,  radio e televiso  Para e 
acompanhamento dos traballaosie&islaivos; 	' 

XV- Fazer expedir Convies  pant  as-seisõesnolenes da  Camara  Municipal 
as pessoas que , por qualquer titulo,-ntrirecant a honraria; 	 ' 

XVI- Conceder audiênc, as ao público, a seu  criteria  em dias e horas 
prefixados 

XVII- Requisitar força tuando necessario àpreservação da regularidade 
de funcionamento da  Comore; 	, 

Empossar os Vereadores retardatários e suplentes e declarar 
empossados o Prefeito e o I Vice-Prefeito,  epos  a investidura dos membros nos 
respectivos cargos perante o Plenário; 

XIX- Declarar extintos  JS  mandatos do Prefeito, do Vice-Prefeito, de 
Vereador e de Suplente, nos casos ç  rovistos em lei.' ou em decorrência d decisão 
judicial, em face de deliberaçâo do Plitnirio, e expedU'decreto, legislativo de' perda de 

E  
XX- Convocar suplente ce Vereador,  guard°  for?  caso (ver  art,  95°); , 

XXI- Declarer  destituído membro da Mesa ou de Comissão Permanente; 
nos casos previstos neste Regimento (ver  arts.  29° e 

XXII- Designar os membros das Comissõ es Especiais e os seus 
substitutos e preencher vagas nas Comissões Pennanentes (ver  art  59°); 

Convocar Verbahnente os membros da Mesa, para as reuniõ es 
prevista no  art.  35° deste Regimento; 
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XXIV- Dirigir as  at  vidades legislativas da Câmara em 9eral, em 
conformidade com as normas legai2 e deste Regimento, Praticando  todos os atos que, 
explicita ou implicitamente, não 	caibam  ail  Plenário, A Mesa em conjunto, as 
Comissões, ou a qualquer integrante de tais  Oros  individualmente  considerados, e em 
especial exercendo as seguintes,atil 	 , , 

a) Convocar sessões extraordinárias da  Camara,  e compHicar aos 
Vereadores as convocações partidas do Prefeito ou a requerimento da maioria absoluta 
dos membros da Casa, inclusive no i ecesso; 

b) Superintender a croni7açâo da Panta dos trabalhos legislahvos; 

c) Abrir, presidir e encerrar as sessties da  Camara  e suspendê-las 
quando necessário; 	 I 

d) Determiner  a  kit  ira, pelo Vereador Secretário, das atas, pareceres, 
requerimentos e outras peças escrias sobre as  qua*  deva deliberar o Plenário, na 
conformidade do expediente de cada sessão; 

e) Cronometrar a  du  ração do expediente e da ordem do  di  á e do tempo 7 7 
dos oradores inscritos, anuncirmdo iOloio e o ténoino revectivos; , 

f) Manter a ordem ia recinto da  Camara,  concedendo a palavra aos 
oradores inscritos, cassando-4, disciplinando os apartes e advertindo todos os que 
incidirem em excessos; 

g) Resolver as questies de ordem; 

10  Interpreter  o Regimento ''Intemp, para aplicação as questões 
emergentes, sem prejuízo de compe..emcia do Plenárip para deliberar o respeito, se o 
requerer qualquer Vereador (ver  art.  2400  § 2°); 

i) Anunciar a  mated  a ser votada e proclamar o resultado da votação; 

j) Proceder à. verificação de quorum de oficio ou a requerimento de 

I) Encaminhar os processes e os expedientes as Comissões 
Permanentes, para parecer,  emit  olando-lhes o prazo, e, esgotado 'este sem 
pronunciamento, nomear relator  ad  :ioc nos casos previstos neste Regimento; 

XXV- Praticar os atos essenciais de intercomunicação com o Executivo, 
notadamente: 

protocolizar; 
a) Receber as metisagens de propostas legislativas, fazendo-as 

  

   

b) Encaminhar ao P. refeito, por oficio, es projetos de lei aprovados e . 	. comunicar-lhe os projetos de* sua iniciativa desaprovados, bem como os vetos 
rejeitados ou mantidos; 

Vereador ; •  
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Solicitar ao Prefrita as, informações pretendidas pelo jPlenário e 
convidá-lo a comparecer ott faerque  _compareçam a  Camara  os seus auxiliares para 
explicações, quando haja eonvnea9A0  da Edilidade ell1 forma regular; 

d) Solicitar mermage_n cem primositura de itutotizaçaa legislativa para 
ao dos recursos da  Camara,  quando neces 

e) Proceder a devoli. gae à Tesouraria da  Prefenura .de ..saldo de caixa ,
m  • 
	,  ex 	Cam=  ao final de cada exermo, 

XJ(Vti- Determinar iicitaçao para contratações adptinjstraüvas de 
competência da  Camara ()nand°  exig_vel ; 	 ' 

XXVIII- 

 

Apresentar  at  Plenario, mensalmente o balancete da  Camara  
dos mês anterior; 	 - 	' 	• 

XXIX- Administrar o 
atos de nomeação, 	

less 	 , 	samda larnm e assinando os 
exoneração, aposentadoria, concessao de 

férias e de licença;  a 	
ça 

	

44,8,00e.Lesw ti 	1  

autorizadas; *tern:Lifland°, a apura•ão  •44. 
	 s-Vrá,vantagens legalmente 

criminal de servidores faltosos 'e c,rplicaneddlrslisqpebnlardaddeeclatibliS) gandolza,fiavass Mcciurvisioes 
hierárquicos de servidores  ids  C" 	rate do quaiSqUer,outros  *Ms  atinentes a 
essa  area  de sua gaga°.  

XXX- Mandar expedi f certidões requeridas para a defesa de direto e 
esclarecimentos de situações de intm esse pessoal; 

XXXI- Exercer atos de poder de policia em quaisquer matérias 
relacionadas com as atividades da  Camara  Municipal dentro ou fora do recinto da 
mesma; 

XXXII- Dar movimer aa ao recurso de que trata o  art.  55, § 10, deste 
Regimento. 

Art.38°- 0 Presidente  di_ Camara,  quando estiver substituindo, o Prefeito, 
nos casos previstos em lei, ficara  in  medida" de exercer qualquer atribuição ou praticar 
qualquer ato que tenha implicação  Cam  a função legislativa, 	" 

Art.30°- 0 Presidente.riz  Camara  podeM'ofereeer proposições ao Plenário, 7  
urns  devera afastar-áe  da Mesa quando, estiverem as mesmas  am  discussão ou votação, 

Art.40°- Ce 	C410.r4-$0mente-pefietfr votas mos hipóteses em 
quareraxiiitivel-ukatplt, a, 	, 	 *Ierecisive' MndtrAios"-basah de 
desempate, de eleição e e-aestiança 	os da ç  Mesa ? e &a ',Comissões 

	

, „ 	,, . 
Permlmentes-e em outros-prevstas cm  let  
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-Parágrafo muco- O Pr,2sidente fica impedido de 310 

nteressado como denunciant, ou denunciada 

Art.41°- Compete ao  Vic  s-Presidente da  Camara;  

nos processos em 

Substituir o Presi iente da  Camara  em r suas faltas, ausências, 
impedime tos ou licenças- ' 

Promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as resoluções e os 
decretos legislativos sempre que o  President°,  ainda que se ache em exereieio , deixar 
de faze-lo no prazo estabelecido, 	 , 

Art.42°- Compete ao primeiro Secretário: 

I- Ler toda a materia do expediente e a que se tenha de deliberar e dar-lhe 
o destine conveniente. 

Art.43°- Compete aos Secretaries: 

I- Gerir a correspondeacia da Casa, providenciando a expediçao de 
oficios em geral e de comunicadosimividuais aos Vereadotes• 

11- Fazer a chamada dos Vereadores ao abrir-se a sessao e nas  mashies  
determinadas pelo Presidente, anotanc o os comparecimentos e as ausências; 

Ill- Substituir os demais membros da Mesa, quando necessário; 

IV- Ler a ata, as pro;iosiedes e denais papeis que devam ser de 
conhecimento da Casa; 

V- Fazer a jimmiede dos oradores na  petite  dos traballio 

Redigir as atas, resumindo os trabalhos da sessq e assinando-as 
juntamente com o Presidente; 

Art4.40- 0 Plenário e °
, ,olgaodelii?eraittvo- 	

Câmara,
dafua, eais 

 para
constli 

deliberar.
do-se do  

conjunto dos Vereadores eria Exercício em local, fona e cluo , 	j  
§10.. 0 local 

	

	 . 	pm  mmtivo de foça In& 6° recinto 
em,lesi'mlocsael

,
d
,
:it7e diverso . 	

or  o 
Plenário se reunira, por decisão própria 

' 	' ddiberar t a.se§s4°', §2°- A teima legal Para 
	

l §30  Quorum é o _ - . 	names/determinado 	
,.  Orgânica municipa  ou 

' A ra neste Regimento para a realização das ces,se5es e  para as uelib ? çties- . 



§40- Integra ci Plenário o 
enquanto dure a convocação.; , 

§,50. Nb o integra o Plenar 
substituição ao Prefeito. 

arar,,  isiando se at em r 

 

16 

amaente couvocado, 

Ant-45°-  As dellberaçães  dc  Plenário serão tomada  a Por TIMMS simples, 
.oria absoluta  on  por maioria de 2/3 (dois tergõs), conforme as daunting:des legais 
egimentais expressas em cada caso. 

-Parágrafo aniC0-  Semple  que não houver determinação expressa as 
deliberações serão tomadas por maicria, „simples, Presente a i maioria  absolute  dos 

, • • Art; .4.6?..:gão.attintnç.ães.)do.;.leaãrio -rentre.--oinitt..sas•segttinte;;:,,, 

Ela1"prara.s,..1eia.,.tnp.nMpnissobre:j. Materiaal,.:dei:reompetencia do • 

-••••• 	•, 	. 
H- Discutir e votar o omimento anual  o plano pliniannal,e•  ;as diretrizes • 

orçamentarias  

HI-  Apreciar os vetos, rejcitando-os ou mantendo-o 

IV- Autorizar, sob a forma da lei, observadas as restneoes constantes da 
constituição a da legislaçãoinculente , itsseguintesittos enesócios administrativos: 

a) Abertuura de cré liros adicionais , inclusive para atender a 
subvenções e auxitios financeiros ; 

Operações de credit,s; 

Aquisição onerosa  al;  bens loin/cis; 	II 

d) Alienacao e onerarão real de bensimOveis monicipais; 
. 	 , 

ej Concessan e penusEabele  Service  pol1io0I 

1) Concessão de direito real de uso de bens municipal 

g) Participação em con_órcio mt  rmatcipals", 

h) Alteração 4a denona nano de pr4pri9s, vias elogradourosppbhcos; 

V- Expedir decretos legidativos quanto assuntos de sus oupetêucia  
privativa, notadamente nos casos de.;„ 

a) Perda do  mandate di  Vete:  
, 

b) Aprovação ou rejeiç,M das contas do billmicipto; 

Concessão do licen9,2- n° Prefeito nos casos previstos 9.114  lei 
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d) Conserninientt 
superior a 15 (quinze) dias; 

, 	• 	,.•• 	 . 

pati •j••••,sPrOfeito,.se 

	

„Ye., ••••• ••••• 	• . ausentar do Município por prazo 

 

e) Atribuição  cc  título de cidadao honorário a pessoas que, 
reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços a comunidade; 

0 Fixação ou atialização da remuneração do Prefeito e do Vice-
Prefeito; 

Regulamentoçãu das eleições dos consrlheiro distritais. 

h) Delegação ao E refeito para a elaboração legislativa; 

	

VI- Expedir resolLgóes sobre assunios 	Ti sua economia interna, 
mormente  quanto  aos seguinte; 	 [ 	[ 

Alteração 40  Rogintento  Interim;  

b) Destituiçao de incctiro da Mesa; 

c) C011eeSSg0 de li.:ença a Vereador, nosmasos pennitidos em lei; 

d) Julgamento de -mamas de sus conmetencia, no casos previstos na 
Lei  Organics  Municipal ou neste P egimento; 	' " 

e) Constituição de comissões especi 

f) Fixação ou atuaização da remuneração dos Vereadores; 

VII- Processar jul  gam  g Vereador pela  prinks  de infração politico- 
administrative- 	 I 

I  

VTR-  Solicitar infortações ao Prefeito sobre assuntos de admmistragao 
quando delas careca; 	 [ 	 ' 	, 

IX- Convocar os,atucilares diretos do Prefeito para explicações perante o 
Plenário sobre matérias sujeitas à fscalização da Cãmara se.impre que assim o exigir o 
interesse publico (ver  arts  229° e 235°); 

. 	[ 
X- Eleger a :Ms atas-tothissöas permanentes e destituir os seus 

membros na forma e nos casos wevSos neste Regimento; 

XI- Autorizar a  trans  iiissão por radio ou Mimosa°, ou 
gravação de sessões da Câmara, 	I  [ 

Dispor sobre a rtalização de sessões giOlosas nos casos concretos 

mcã_o do r to da  Camara  pare 'fins estranhos  
sua finalidade quando for do  

Municipal.  
XIV- Propor arealizos,-;q9. • 

. 	. 	• 	. de consulta populat-  n ia forma da Lei Orgânica 
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• 
DA FINALIDADE DAS COMISSÕES E DE SUAS MODALIDADES 

• -Parágrafo 4mco. s Caipisses,:PeimauentesSiiii-as-seguintes: • • 

' 

-:•WDefirianeaSP•Oreirtitentir?.--,'•••'••-• -•,1-,,,-;,  

De Obras e Servi-os Públicos.  

W- De Edite 	Sa Lute e Assistência. 

Art.47°- As comissões sao orgãos tecpicos - compostos de 3  (ties)  
Vereadores com a finalidade de exa  tin&  matcria em   „tranotan-a no  Camara  e emitir 
parecer sobre a mesma, ou de proeecer aestudosassun  sabre 	s de  /murex&  essencial t? 
ou, ainda, de investigar fatos deterrniAadas de interesse da  whit  

Art.48°- As Comissões da Câmara  go  Permanentes e Temporárias.. 

Art.49°- As Comissões I mmanentes incuie estudar as  pr 	9 , 	, 	 . assuntos rushinutoos  at,  seu exan e manifestando sabre eles sua opuuão para 
I 	 I 

orientação do Plenário. 

Art30°- As Comiss5es Especiais destinadas a proceder a estudo de 
assuntos de especial interesse do Legislativo terno  sua  &and'  ade especificada ca 
resolução (me as constituir, a qual indicani também o prazo para apresontarern o 
relatório de seu trabalhos. 

Arti51°-  A (2—ffinard--- .pode constituir tin
e

• 
 a

C
am

°111l
in

iiS
s
s
tr
ii
a
e
t
S. i
va

BsSPedeoialS. 
Executivo, 

I 

Z
m a finalidade 	apurar irreFland4d 
thninistraçãq indireta da própria C4luala.  

Par 	
ndlcao0  das  arn r 	As dmiincias sobrc inregil 	

i 

provas 
 arldade e a _  

deverão
-
.
tb o un 

constar rdo requerimento que solicitar a aanstiaugg0  4 Comissão de 
Inquérito. 	 , 

 

Art.52°- 
investigaoao pro pio 

por prazo certo,  send  
Publico par que este a 

nt 

As Comissões

, 

 

	

'Especiaisle 

 

de 
q  uen 
  	

te  
ropoderes 

 

de 
sdos autoridade judiciais,  eraCen. 	Câmara mediante  

urn  terço) de 	parr alnraça°de  fe  demon-made  e 
suas coüçIustes se  for o ca encaminhadas Ministdrio 

respcmsabibriode civil ou crirniiialdos infratores. 
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Art.53°- A  Camara  COIIStitlita COMiSSa0 Especial Processante a fim de apurar a pratica de infração politico-adttinistrativa de Vereador, observando o disposto na Lei Orgânica do Município. 

04sfvel, a representaça proPo 
da Ctitnara. 	 cipem 

Art.55°- As Comissões p 
competência, cabe: 

em' razão da matéria rn de sua 

I- Discutir e votar as prc posições que 1119
,
s forem  distribuidas sujeitas 

deliberação do Plenêtrio; 

Discutir e votar projet.is de lei, dispencsda a competência do plendrio, 
excetuados os projetos: 

a) De lei complementa 

b) De código; 

c) De iniciativa popultr; 

d) De Comissão; 

e) Relativos à mate .ia que não possa ser objeto de delegação, 
consoante o §1° do  art.  68° da Constiti ição Federal; 	 ; 

f) Que tenham recebi os pareceres divernegentes;' -r- 

g) Em Regime de urgLacia especial e simples; ; 

Realizar audiências f  abbess cam  entidades da sociedade civil; 

IV- Convocar Secretaries Municipais ou ocupantes de cargos da mesma 
natureza para prestar informações soln e assuntos inerentes às  suits  atribuições;' 

V- Receber petições,  tee  .amações, representações  au  queixas de qualquer 
pessoa contra atos ou omissões das  au  oridades ou entidades publicas; 

VI- Solicitar depoimentc de qualquer autoridade  on  cidadão; 

Apreciar prograinas de ohms e planes e sabre eles emitir pareeer; 

VIII- Acompanhar junto a Prefeitura Municipal a elaboração da proposta 
orçamentaria, bem como a sua pastel-13r execução. 	' 

§1°- Na hipotese da miso 11 deste artigo e derra-o de 3 (Ires) sessões a 

contar da divulgação da proposição nt-  ordem do' dia, o recurso 'de que trata o  art.  se, § 

2°, L da Constituição Federal,  &jet  to ao presidente da  Camara  e assinado por 1/10 

(um decimo), pelo menos, dos membros da Casa,  clever/  indicar expressamente entre 

matéria apreciada pela Comissão, o cpm  sera  objetoL de deliberação do Plen&o. 
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SEÇÃO ]!  , 

DASCO.4ISSÕES  LE  DE SUAS 
• .1 

•ooffick05•:. •, • .•••.•..::„ 

§2°- Durante  a fluenzia do prazo recumal o  awls°  da ordem dp dia de 
cada, sessão devera  consigner  a- data  that  para intarPosição  do re 	

I 
curs9. 	' 

§3°- Transcorrido o prazo  Sea  interposição de recurso,  on  impróvido 
este, a matéria  sera  enviada à Redavi o Final ou arquivada, conforme p case. 

§40o- Aprovada a redicão final Pala Coolissão competente; o projeto de 
lei toma à Mesa para ser encaminhado ao Poder Executivo no Prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas. 

Art.56"- Qualquer entidaiú da sociedade civil poderá solicitar ao presidente 
da Cântara que lhe permita emitir conceitos ou opinkies, junto as Conuss5 es, sobre 
projetos que com elas se encontrem imm estudp. 	 o 

-Parágrafo Soo- O PrIsidente cia Câmara  mantic)  pedido ao presidente 
da respectiva Comissão a  pent  cahni deferir ou indeferir o requerimento, indicando, 
se for o caso dia e hora pare -6 pronacciamento e seµ tempo de duração,  

Art.57°- As Comissões Especiais de Representaçao serão constiamdas para 
representar a  Camara  em atos =tetras de caráter c vier! CM cultural, dentro ou fora do 
Município. 

Ar138° 	 eleitos na-sessão 
seguinte à eleição 	 gmediante-escrutinicr 
público, tconsiderando-se 	 -do partidp.ainda  nab  
representada  -ern- 	oralm.” 	 0.deiter4paral uenimma 
Comissab-oufinahnellteo Wreàdor SaiWbido.iasékiçõcs muinciparsT,,  

§1°- Far-se-á votação xparada para cede Comissão, através de cédulas 
impressas, datilogmfadas ou manuscritas, assinada pelos votantes, com indicação dos 
nomes mais votados e da legenda  pa /Wade respective.,  

§2°- Na organização  das Comissões permanentes, obedecer-se-á ao 
disposto no  art.  549  deste.Regimemo; mas mão podeMo ser eleitos para integra-las o 
Presidente da  Camara  e o Vereador que não se achar em exercício, nem ao suplente 
deste. 

3 0. Vice-Presidemoi o Secretirio somente poderão participar de 
Comissão Permanente quando — rão Lieja possível compo-la de outra forma 
adequadamente. 
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Art.59°- As Comissões 1speeiais serão constituídas por proposta da Mesa 
ou por pelo menos 3 (três) Vereadcres, através de resolução que atenderá ao disposto 
HO  art.  50°. 

Art.60°- A Comissão de _nquerito poderá examinar documentos municipais, 
ouvir testemunhas e ;stilicitar,„  air  avts do Presidente da Câmara, as infprrnações 
necessárias ao Prefeito ou a dirigeme. de entidade de Administração indireta. 

§1°- Mediante o reLainlio da Comissão o Plenário decidirl sobre as 
providencias cabiveis, no âmbito po_itico-administrativo,  eaves  de decreto legislativo 
aprovado pela maioria absoluta dos ‘lereadores presentes, 	I ; 

§2°- Deliberará ainda c Plenário sobre a conveniência do envio de copias 
de peças do inquérito à Justiça, visando a aplicação de sanções civis ou pçnais aos 
responsáveis pelo atos objeto da investigação. 

Art.61°- 0 membro d Comissão Permanente poderá, por motivo 
justificado solicitar dispensa d4  Meson,  " 

-Parágrafo finico- Para o efeito cio disposto  neste r  artigo observar-se-á a 
condição prevista no  art.  28°. 	 I 

Art.62°- Os membros da Comissões Permanentes Serão destituídos caso 
não compareçam a 3 (Ires) rewairies iionsecutivas  °Miliaria%  ou 5 (cinco) intercaladas 
da respectiva Comissão, salvo motivc de força maior devidamente comprovado. 

§1°-  A destituição dar-je-á por simples petição de qualquer Vereador, 
dirigida ao Presidente da Câmara i ue após comprovar autenticidade da denúncia 
declarará vago o cargo. 

(tits)  dias.  

Art.6 
quernbWin 

§2°- Do ato do Pres derie caberá recurso para o Plenário, no prazo de 3 

Parágrafo. Unico- 0 clisposto neste artigo  nix,  se aplica aos membros de 
Comissão Processante e de Comissão  le  Inquerito  

Art  64°- As vagas nas  Corn  issões por renimcia, destitiução,  op  por extinção 
ou perda de mandato de Vereador saro supridas por, qualquer Vereador por livre 
designação do Presidente da Câmara, observando o dispcisto nos §§ 2° e 30  do  art.  58°. 
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reservara emissão dapareeer o qual dever‘ser apresentado em'? s 

Art11°-  E de .10:(dez),„dias g prazo  Ram  qualquer .Comisso Pemane s  
tinnier,  a contar da data AO recebimento datnatefiaPele Seu Piesidente. 

o 	 ., _--re.,e,n:Hge-tingt,  seta duplicado em se Matando de ; . .7, 	n  
PMPesta orçamertrarm, : dirCt*OW-0,49#W,114.4.*9114,14114414 : 11-0-'''Pli.del ess° de  • 

tprestaeao de contas : o 1vfumcipie: inpheado , quando • se ,tratar :.• de projeto de 
codificação. , 

§20- 0  prate  a que se iefere este, artigo serit reduzido pela metad_e, 
quando se tratar de matória colocara em regime de urgência e de emendas e 
subemendas apresentada a Mesa e aprovadas pelo Plenário 

Art.72°- Poderão as Comnsões solicitar, ao PlcMitio, a requismão ao 
Prefeito das informações quejnlgaremneueSaMias, desde que se refiram a proposições 
sob a sua apreciação, case em qq o prazo para  =Einar)  , de parecer ficara 
automaticamente prorrogado por  Minos  lias quantos restarem para o seu esgotamento. 

-Parágrafo finico, O disposto -neste artigo aplica-se aos casos em que as 
Comissões, atendendo a natureza do assunto, solicitein atsessortint  eon)  externo de 
qualquer tipo, inclusive a instituição oficialciu  nip  oficial, 

Art.73°- As COinissões Pernaneure‘deliberame, por maioris de  vows,  
sobre o pronunciamento 46 relatoa quol, ie aprovado, prevalecera  Comp  parecer. 

§143- Se forem rejeitadas as conclusões do relator; ip pareeer,consistira da 
manifestação em coutdrio,,assinando-o o relator como vencido. , 	I 	• 

§2°- 0 membro da Comisso que concordar  barn  o relator, aporá ao pé do 
pronunciamento daquele a expressão  "pea  s conclusões" seguida de sua issinarma„ 

§3°- A aquiescência is cot clusbeS do relator podeM ser parcial; ou  nor  
fundamento  divers°,  hipotese em que o nembro da Comissão que a manifestar usada 

§4°- 0 parecer• da'Çomissão podera sugetir substitutivo 4 proposição, ou 

§5°- 0 parecer da ComisEão deverá ser assinado por todos os Tseus 
membros, sem prejuizo., da apresentaçâo do  voter yew-Ma em separado, quando o 
requeira o seu autor ao  Presidents  as Comisso e este defira o requerimento. 

Art.74°- Quando a Colinas& i de Legislação, Justiça e Itedação Final 
,manifestar-se sobre o veto ( ver art ,840), produzira, com o parecer projeto de decreto 
legislativo, propondo a rejeiçio ou a  nett  .00 do mesmo, 	' 

Art.709- Encaminhado quilquer  expedient  ao Presidente da 'comissão 
Peunanente, esStdeiiS4heí relatm  ern.  48 (quarenta e oito) limas, se não se- 
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i 	. 
.  Art. 	

a  (It  ias emitira o  respectivo par 
75°' Quando 

a PrciP1s394° for distablada a maeacerde
s I: Comissão 

Permanente da  Camara,  cada uni _ 	 . ente, a 
" - de Legtsla aa Justiça e Redação  Firm  começar pela Co ssao 	

(. 
	

i por ultimo a Comissão d& finanças e Orçamento.,. 	
h 

. ,
i  devendo manifestar-se 

'' 	• • • '. • - No  Faso  deste artigo, 	exP 	, '. -ParagrafP ameu".. 	, 	
sersd° 

	

rnnh$os de urna Comissão para  Mara  1)
1

9 o respectivo  president& 
	 i ‘ 
	poderá req ' Art.76°- Qualquer Vereacor cmComissão.  

piensirio, a audidama da ____.„._ 
ci 
 . 

d 
	le  a tequer;enatoo.  

tenha
uer e,s.ridpei:rpree,snanal°e'natoe  

dins-amid;  devendo  fundamentar et 
	- 	' 	1  osicão tparagra.fo  Unite-,  Caau  .°1.131,e1141)t—e-' nos'taco:1:110os Pegraes 1119.1;°e.'s. ..ae .PrrefffrrP cm os  arts.  71°e72°. 

Al 

1 	

d ter 
	 PrePesig 	4 rram-,----r.tad°. de,  rims  par 

' 	re  a dispensa 

,.:Artar.... seropre,que e 	, =da, c  •staol sem qu haja sido o 
prazo,no 	parecer resPearvP, me u  - 	• l  ` 	4 de 5 (cinco)  Mat  

per deteillela  'Gun  ' 	,_ 97 vil, o  presidente da 
oferecido, outra Curatásao, ou somente. - • i a  ye  na hipótese do:art. 6  , 	. " 	-  later ad hoc  para I  rod  	

, 
 Camara  desiPara  re-- 	

- i 	 tenha sido IV -Parágrafo único- Escoaco 9
. 
 prazo incluída   na mesma ordem d9 dia da  

	

do relator  ad hoc  sem que 	 . , 
ferido o parecer, a matéria, ' . aindaserá 

. - 	a  Tie  se  refire,  p 	, Plenáriosem7nifeste sob 	do  
mesmo.. - 

os pareceres das comissões, Por 

proposkao 	 ara  gut  o 

Art78°- Somente- serão -‘d _ 

	

	 • pensados 
deliberação do Plenário, mediante term:Tin:lento escrito de Vereador ou por solicitação 
do Presidente da  Camara  per despacl -6 nos  autos,  quando ise 'tratar de  proposição 
colocada  eta  regime de urgeneia espeAal, na forma do  art.  144°, ou  an  regime de 
urgencia simples, na forma do  art.  145° e sen parágrafo  *co-;  , t • 	i 

-, §10- A dispensa do parecer-  será determinada pelo Presidente da  Camara,  
na hipótese.  do Art.76° e de seu partigrato-iinico, quando setratar tlas matérias dos  arts.  
84° c 85°,  pa  hipètese do § '3° do art43(..?i........, - 	, 	' 

I 	
. {1...... 

48 §2°- Quando for recusada 3 dispensa de parecer o Presidente em segui  
sanest(  relator para proferi-lo oralme ne perante o Plenário antes de inkier-se/a 
votação de matéria. 	 • 
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Art.79°- Compete a Coro  sad°  de Legislação, Iustiça e Redaçan Final 
Testar-se sobre todos os assuntos tos aspectos constitucional e legal, p quando já 

aprovados pelo Plenário, analisá-los  sib  os aspectos lógico e gramatical; de modo a 
adequar ao bom vernáculo o texto das proposições. 

§1 0- Salvo expressa diiposição em contrário deste  Regiment°,  e 
obrigatória a audiência da Comisso & Legislação, Justiça e Redação Final em todos 
os projetos de lei, decretos legislativos resoluções que tramitarem pela  Camara.  

§2°- Concluindo a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pela 
ilegalidade ou inconstitncionalidade de um projeto, seu parecer seguira ao Plenario 
para ser discutido e,  somatic  quando fb: rejeitado, prosseguiri aquele sua tramitação. 

§3°- A Comissão de Legis ação, Justiça e Redação final manifestar-se-i 
sobre o  merit°  da proposição, assim ente adida a colocação dó ,assunto sob o prisma de 
sua conveniência, utilidade e oportunidate, principalmente nos seguinte casos; ' 

I- Organização administt ativa da Prefeitura e da Cámara; 

II- Criação de entidade  di,  Administração indireta ou de fundaçõo; 

Aquisição e alienaçõc de bens imoveis; 

IV- Participação em consorcios; 

públicos 

V- Conc..essaii de licença o Prefeito riu a Vereador, . 

VI- Alteração de denominação de :proprios, •  vies. .  e logradouros 
'• 

Art.80°- Compete à Comis  .ão  de Finanças e Orçamento 
obrigatoriamente sobre todas as matérias d caráter financeiro, e especialmente quando 
for o  cam  de; 

I- Plano plurianual; 

Diretrizes orçamentarias; 

111- Proposta orçamentaria; 

IV- Proposições referentes a matérias tributarias, abertura de créditos, 
emprestamos públicos e as que, direta ou  in.  br* etamente alterem a despesa ou a receita 
do Municipio, acarretem responsabilidade ao Erfirio Municipal ou interessem  ea  
credito e ao Patritnanio Publico Municipal; 	 ; 
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V. Proposições que  Fix an  ou aumentem a remuneração do servidor e que 
fixem ou atualizem a remuneração ca Prefeito, do Vice-Prefeito o dos Vereadores e a 
verba de representação do Prefeito, do Vice-Prefeito et do Presidente da  Camara.  

Art.81°- Compete 4 Comissão de obras ç Serviços Públicos opinar nas 
matérias referentes a quaisquer atlas, empreendimentos e execução de serviços 
públicos lopais e ainda sabre assuiltAs ligados as atividade produtivas rm geral, 

-Parágrafo  (mien-  A Camissão de Obras e Serviços Públicos opinará 
também, sobre a matéria do mt. 790, § 3°, Ill e sobre o Plano de Desenvolvimento do 
Município e Suas alterações. 

ArtSD - Compete 4 Comisotto de Educação, Saí4e e Assistência apreciara 
obrigatoriamente as proposições que tttu Por objetivo:  

I- Concessão de bolsas de estudo; 

II- Reorganização admiristratira da Freei 

Implantaçio de cenl±us 	'tines  ,soh  auspicio oficial;  

Art-83e-  As Connúsdes P.:rmanentes , iis‘ quais tenha sido distribuída 
determinada matéria reuttir-se-ão conjuntamente para proferir parecer  Amcor  no caso 
de proposição colocada no regime de írrg'encia especial de nanntação (ver art.144°) e 
sempre quando o decidam os respectiv as membros , por maioria , na hipótese do  art.  
76°edoait79°3°,IJ  

4  -Parágrafo único- Na Iltétese deste artigo, o lsresidente da Contissao de 
Legislação , Justiça e Redação Final , presidira as Connssões reunidas, substituindo-o 
quando  access  'ma , o Presidente da outia Çamissao per tele indicado 	t 

Art.84"- 
Legislaçio , Justiça e Redação Final salvo se esta solicitar Ia audiéncia de outra 
Comissão,com a qual poderá reunir-se em conjunto st observando o disposto no 
parigrafo único do art.43°. 

Art.85°- A Comissão de Finanças tOrçamento serão distribuida a proposta 
orçamentaria, das diretrizes orgamentarits , o plano pludaunal e o processo referentes 
as  conies  do Municipio ,teste acompankído de parecer prévio correspondente sendo-
the  vedado solicitar a audifineM de  Dula  Comissão. 

-Parágrafo único-NP 0.44.0  Liege  arlogo aplicar-se-á, se a Cturtistta°  al°  
se manifestar no praza o disposto no §1;' do art:78°. 

Arl.86°- Eimerrada a apreciaçCo conclusiva da mate sujeita à delineraçao 
do Plenário pela ultima Comissão a qiu tenha sido distribuicla , a proposição e os 
respectivos pareceres silo remetido à lvíesa até a sessão subsequente , para serem 
incluidos na ordem do dia . 
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Art.87°- Os Vereadores  sac  agentes  politicos  investido de mandato 
legislativo municipal  Iran,  unia legisatura de 4 (quatro) anos • eleitos , pelo sistema 
partidário e de representacao proporc  ¡mid'  por voto secreto e direto. 

Art.88°..t asspguradia'ac:I/ará4lgit 	' 

, I- Participar todas,discuss4:es votar nas deliberações d 
s 

 
alvo gum  do tiver interesse na maten4-, o que erranuincar° a° Presidente;  

1.1-  Voter  nas eleições da Mesa:j das Comrsões Peralanentes ; 

Apresentar proposiçães etgerir medidas que visem, o interesse do 
coletivo ressalvadas as matérias de hiciatiya exclusiva do Executivo; • 

IV- Concorrer aos cargo:. das Mesa e das Comissões, salvo impedimento 
legal ou regimental ; 	 IJ 

V- Usar das palavra em defetlas proposições aresenradas que visem, 
o interesse do MorOCIOici  OW  C122 ,,opc2,sigkgkis que julgar prejudiciais ao interesse 
público, sujeitando-se às limitações deste 

Art.89°- São deveres do Vtreodur,f  entre outros: 

I-  Dowd°  investido no mandato ,  oat)  mcorrer em incompatibilidade 
prevista na Constituição ou na Lei OrWIllie4p-muniapia •' 

Observar as determina ?des legais  relatives  ao exercício do mandato; 
, 

Desempenhar fiehnerre o mandato  politico  , atendendo ao interesse 
público e as diretrizespartidarins • 

IV- Exercer a  contents:),  c cardo Rue lhe seja conferido ria Mesa ou em 
Comissão , não podendo escusar-se ao eu desempenho ,salvo disposto uoa  arts.  28° e 
619. 

ente salvo motivo de force maior , 
90e, , salvp quando se lencontre 

V- Comparecer as•sessoe po 
devidamente comprovado , e participar 
impedido; I  

VI- Manter o decoro p.arlanep  



Naar  residir  fora co  Município;  

VIII-  Conhecer  e obse -var o Regime Interim 

§2°- Na hipótese  dc  inciso 
homologatóna . 

a sessão do Plenário será meramente 

, 
Art.90°- Sempre que o Vereador cometer, dentro do recinto da Câmara, 

excesso que deva ser reprimido ,o Presidente conhecerá do fato e tomará as 
i providencia seguintes, conforme a k. ravidade : 	' 	 r 

,..  
• I- Advertenem em Pler  ago  ; 

; 	CaSart;r„riiirrdaparliVra ;•rr • • ...r. 

Iff-•Detenninaçaopara retirap.serdO.Plenario ; 	. 

IW;;Siispenactda sess o pari;eatendratento na sala daPresidencia ; 

V- Proposta de perda 4ie mandato de acordo  corn  a legislacao vigente . 

Th4PITULO 	-I 

A INTERRL ICAOEDASUSPENÇÃO 

DO EXERCÍCIOL A  VEREANÇkE DAS VAGAS 

Art.91°- 0 Vereador podcri licenciar-se , mediante requerimento dirigido a 
Presidência e sujeito a deliberação do Plenário , nos seguintes casos: 

1-Por moléstia devidan ente comprovada  

Pam  tratar de inter:sse particulares ; por prazo determinado nunca 
inferior a 30 (trinta) dias ou stipaiarr a 6-(seis) meses , não podendo reassumir o 
exercício do mandato antes do tennir o da licença; 	' 	' 

§1°- A apreciaçáo de s pedidos de licença se dará nos .expedientes das 
sessóes settfcliscussão terá preferencia sobre qualquer outra materia , se podendo ser 
rejeitada por um quorum de 2/3 (dois terços) dos Vereadores presentes, na hipótese do 
inciso 

28 

§3°- 0 Vereador ir vestido no cargo de Secretário Municipal ou 
equivalente não  sera  considerado lietticiado fazendo o Vereador jus a remuneraçáo 
estabelecida 

ArtSr-Asvagasma,Ctramdar-seH‘Pla  eicançáo ou perda de mandato 
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°- A extinçao se y;rifica por morte renuncia, falta de posse no prazo 
legal ou regimental , perda ou sus:fen-de dos direitos  politicos  ou por qualquer outra 
causa legal habil 

§r- A perda 	pa:  
previstos nalegislaçãocvigente . 

Art.93°- 
fate exintrivo.pelo Pre si diiinte„ 
*Ova apartir do decreto  le  
publicada. 

Uva, pela dcclaraç.ào, do ata ou 
swr da. ntat; nifterda do mandato se torna 

promulgado pelo Presidente e devidamente 

Art,94°- A renuncie 	VereadOr far-se-á por oficio dirigido à Câmara , 
reputando-se aberta a vaga a partir da sua pratocolinçaa . 

Art.65°- Em qualquer caso de vaga, licença e investidura no cargo de 
Secretário Municipal ou equrialente 	o Presidente da  Camara  convocará 
imediatamente uma eleição para eleger subslituto 

§1°- 0 substituto convocado kevati tomar posse dentro do prazo previsto 
para Vereador, a partir do conhezimento a convocação salvo motivo justo aceito 
pela Câmara,, sob pena de ser considerado rtinunciante 	' 

12°- Em caso- de vagt , no havendo substituto, o Presidente comunicara 
o fato dentro de 48 (quarenta e oitc) horas ao Tribunal Regional Eleiteral • 

§3°- Enquanto a vaga a  pig.-  se refere o parágrafo anterior  n'á°  for  
preenchida, calcular-se-á o quorum emifimoão dos Vereadores remanescentes 

cAPITtio 

DA LIDERENÇA PARLAMENTAR • 

fião -conside ados lideres os ; Vereadores escolhidos pelas 
representações partidárias para ,era seu nome , expressarem em Plenário  pantos  de 
vista sobre assuntos em debate. 	• )' - 

Art.97°- No inicio de c ada sessao legislativa as partido comunicarão 
Mesa a escolha de seus Metes exice-4ideres4 	- 

-Parágrafo único- Na falta de indicação , considerar-se-ão lideres e vice-
lideres , respectivamente, o prinsiro e-aegundo yereaclor 1 mais votado de cada 
bancada. 	 " 	' • '• 	- 

Art.98°- As lideranças Partiarhys  não inmedem que qualquer Vereador se 
dirija ao Plenário PessOalliterde desde que observadas as restrições constantes deste 
Regimento. 



.cAptrtmo 
. 	 . 	. 	. 	, 

DAS,:INCQMPATIBILIPADES,'E-cis.:r6tpEpaisNTiw:i:::i 

(APtruLo-v . 
„ 

P.AiR,fiMUNFRAÇÁQJDOfl'AgfiNTEaPPLITICO$ . 
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Art  99°- As lideranças partida—  nas 114-0  poderão ser exercidas por integrantes 
da m 
  

Art100°- As incompati filidarles H de Vereador serão 
previstas na Constituição e na Lei Orllies do  Nfimiciplo , 

Art.101°-  Sao  impedimentos do Vereador  amides  

omente aquelas 

 

 

indicad s neste 

Art102°- As remunerações do Prefeito , do Vice-Prefeito e dos Vereadores  
sera°  fixados pela  Camara  Municipal no tlfimo ano da legislatura, ate 30 (trinta)  dies  
antes das eleições  municipals  , vigorando para a legislatura. seguinte , observado o 
disposto na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município, determinando-se 9 
valor em moeda corrente no Pais , vedada qualquer vinculação , devendo ser 
atualizadas pelo índice de inflação , com a periodicidade estabelecida no decreto 
legislativo e na resolução fixadores . 	 , 

§1°- A remuneração do Prefeito  sera  composta de subsídios e verba de 
representação .  

§2°- A ve,rda de represei taço do Prefeito Municipal  nab  pede rk exceder 
2/3 (dois terços) de seus subsídios-. 

§30- A verba de representação do Vice-Prefeito näo poderá exceder 
metade da que for fixada para o  Pram  o Municipal. 

Art.103°- A temunwação dos Vereadores  sera  dividida em parte fixa e 
p 	variável , vedados acrescunos-a cualquer título.   

§1°- A  verba de Felyesentaça-o do presidente da Câmara 
remuneração não poderã exercei. 2/3 (dois terços) de: que for fixadaP ueargadingra  Prefeito  
Municipal. 

§2°-  fl  vedado a c,italquer 011110 Vereador perceber verba de 
representação. 

§3°- No recesso , a reniineraço dos vereadores  sera  integral '• 



Art.109°- Proposição é to& m 
qualquer que seja o seu objeta . 

Art.110e-  Sao  modalidades d proposição 
. 	, 

I- Os projetosdelei ; 

II- As medidas provisorias  

III- Os projetos de decreto  le  

1V-Os projetas de resoluçao ; . 

V- Os projetos substimtivcs.; E 

VI- As emendas e subeinmAas 

Art.104°- A remuneraça aVereaclores tera como 
percebido como remuneração pelo Prefeito Municipal . 

I 	31 

ite máxim o valor 

I 	E 
Art.105".. Poderá ser previs a remunerageo pare 

desde que observada o limite  -foredo  no mtige anterior. E 	
as esses extraordinária, a - 

ArtI06°- A não  'Engle  das zenninerações do Prefeito M um.  eipal, doVice
a
- 

Prefeito e dos Vereadores até a data p mvista na Lei  Or  , &M icaMunicipal implicará   
suspensao do pagamento da remunemçáo dos Vereadores pelo restante do mandato. 

i -Parágnifo único- No caso da  nag  - fixação prevalecera a remuneração do 
mas de dezembro do ;ultimo ano ( a legislatma , sendo este valor atualizado 
monetariamente pelo indiçe oficial. 

Aet,107°- Os Vereadores reAdentes em distritos  longínquo do Muni.  'Mpio,  , que tenha especial dificulda4de aeess(„" 6,3,e4 PdP4a4C-Paqs-E.9 -9amPar,9 lent° as, sessoes nesta sendo obrigada ,P(lieP19:19Ç S-64'4911- 9edirda. aj", 4ICE cifaro  
que  sera  

, 
Aet-108°-  :A° 14reg"riPt-W. 1-:V;I:agenl- Sgrii9° da Câmara para fora 

do  Município é assegurado p ressarcimer.:o, -doe  Basic's  r' P131 12e0M0950  alojamento e 
• entaçao , exigida sempre que pessi‘ ei 1, a sua camp/wag", ,na forma da lei, 	E 

DAS PROPOSIÇÕES E DA SUA TRAMITA 

CAKETOLO.EI 

: 	DAS moLiAuD4pts:pg:P:KTosw.A0.- ,pg..$144..». 
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Vfl- Os pareceres das Camissões Pennanentes ; 

VIII- Os  Inlets  das Comissões Especiais de qualquer natureza, 

' IX- As mdicaçÕes ; 

1
1 

Art.111°- As proposições ieverão ser redigidas em tenuosl claros objetivos 
e concisos , em  lingua  nacional e na ortografia Oficiai e assinadas pelo autor ou 
autores. 

Art.I12°- Exceção feita is emendas e as subentendas  as proposições 
deverão  coiner  emendas indicativa  dc  assunto a que se referem.  

Art.113°- As proposiÇõis consistentes em projeto de lei , decreto 
legislativo, resolução ou projeto substitutivo deverão sçr OfereCirki articuladamente. 
acompanhadas de justificação por escrito. 	 , 

- Os requetimentos ; ' 

XI- Os recursos ; 

XII- As representações 

Art.114°- Nenhuma proposição poderá 
objeto. 

uir mateira estrauha a seu 

CAPITULO 

DAS PROPOSIÇÕES EM ESPECIE 

Art.115°- Os decretos lejslativos destinam-se a regular as matória de 
exclusive competbeia da  Camara,  sena a ,sanção do Prefeito e que testa= efeito 
externo, como as anuladas no art:46c V. 

Art.116°- As resduções destinam-se a regular as matérias 'de caráter  
politico  ou administrativa  relatives  a assuntos de economia interna da Cimara , como 
as arroladas do art.46° VI 	 • 	r 	- , 	• 

1 
Art.117- A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer Vereador, às 

Comissões Permanentes ., ao Txrdgio e aos '' Cidadaos I ; ressabIados o casos de 
iniciativa exclusiva do Executivo, cor forme detenttinação legal; 	

a 
. 	' 

8° Substitutiva 6 c,  projeto de lei de resoluéáo ou de decreto 
legislalivo apresentado por um Veseador ou Comissão para substituir outro já 
apresentado sobre o mesmo a si  nto 
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-Parágrafo  into-  Não permitido substitutivo parcial ou  mats  de um 
substitutivo ao mesmo projeto  

Mt 	 Ltra stee° 	

substitutivas  emendas podem  . 	tw 1101-9A$

0-, 	

ser supressivas

._ão que 

,

qualouer 

como as, 	
.,...vas  e 

sessoria 4e  el  

	

ta.14 	

actin  

icomfica as ;20. Emenda supre.eati
've

vi 

e.  a pmP° 	
apresen tada 

m° suaeltthne de 

e de °ult.& 
	Emenda  »stint  proposição 

outra. 

§4°- Emenda aditiva e a - roposição que deve ser acrescentada à outra 

§5e. Emenda'mouturuucatila e a PrortoSiF.atTh» que  v4a alterar a redação de 

I 	I 
§6°- A emenda aPresentala--a outra dellffinini a-se silibc--"lienda  

Art.120°--Parecer e o ProluileminenMALM.  so 	 ' e mateira que lhe haja sido regimeltalwelire °in"'b urdo 
 ' irodA,A.  

§lo-  o parecer  sera 	e verbal mente 	hipeteae do §2° d somente ta 
 

1§2°- O parecer poderá Ser acompanhado de projeto substitutivo ao projeto 
de lei, decreto legislativtk ou resolução que suscitarem, a manifestação da_Conussao , 
sendo obrigatória esse seompwhamento nos casos dos 	74°  : 143° e 222°- I,  

Art.1210. Relatório de Couliaarui Espeeial.d  e pronunciamento escrito por  esta elaborada, que encerra as suas nelosoes soure assunto que 	uu a sua  
constittuçao,. 

, -Parágrafoo funeo- Quar do as conclusões de Comissões EspeciM's 
indicarem a tomada de medidas legis ativas , o relatárie poderl,  se acompanhar de 
projeto de lei, decreto legislativo ou retolução 	" 

Art.122.-' Indicação é a proposição escrita pela final o Vereador sugere 
medidas de interesse público aos podercs competentes  

Art.  2 - Requerimento e tt do pedido verbal ou esCrito de Vereador ou de 
Comissão, feito a ?resideute da Ctan, ou,por seu intermédio, sobre assunto do 
expediente ou da ordem d°  die  ,uu de iatCreSSe  pessoal  du \reread"  • 

§1°- Serão vetbais‘ e decididos 	Presidente da  Camara  
quetimentos que solicitarem: 	 ' r 	—  

I- A palavra ou  aide  

II- '6} permissão para f 

OS 

aMdela;i.  

ar sentado, 
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-1114.10e4t4,4*....44.094.. 	
. 	, . 	. 

para. conhecimento do.Plenario ; 

IV-..A.obSeryfincia.):16 disPOSigarireginiental 

V- A retirada , pelo ;  Mot  J, de requerimento ou proposição ainda não 
submetido ideliberação. do Plenario ; 

VI- A requisição  eh  documento , processe livro ou publicação 
existentes na  Camara  sobre proposição  ern  discussão • 	I 	I 

VII- A justificativa  di  voto e sua tranScriçãO em ate; 

VIII- A retificação de ata, 

IX- A verificação de MoruMF; 

§2°- Serão igualmente  verb*  e sijeitqs à delilletaQáo  do  Plenário  os 
requerimentos que  solicit=  : 	' 

Prorrogação de sessão  on  dilaço da prápria prorrogação (ver 
ar1.149° e paragrafoa) ; 

II- Dispensa de leiturs darj&a constante de ordem do dia In,  

III- Destaque de mateiroara votação (ver art4097) ; , 

IV- Votação a descolierid,,, 

V- Encerramento de lisciissao (ver  art.  184°); ! 	, 
- 

VI- Manifestaçâ'o o Plenário - sobre aspectos relacionados com 
mateira em debate; 	 ! 	-1 	i • 	' 

VII- Voto de louvor.  co  

Serão escritos e sui 
que versem sobre: 

I- Renuncia de cargo dalvl 

II- Licença de Verea 

111-Audiência de  Coin  

IV- Juntada de  don  

V- Inserção de docume 

VI- Preferencia par; 
regimental por disoossão ; 

VII- Inclusão de  pro  ?o  

sar o  rep  o 

deliberavao do Pleniirio os requerimentos 

são  de matefra on redngao de anterstacio 

',Permanente ; 

oaao processo ou seu desentranhaniento ; 
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1711141>1.eiira4a4e propel  i  ação do.Plenario ; 
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0440;09p 	oPjeltlenticsa 
• ,•• •• 	. 

, • 	Xt 	 Prefeito  au pot ...Sea in erinedio  ou 
entidades  pallets owparticala•res,.;..-4.:•-i.ii..-:.;-.... , . 	..„.. 	........ 	• 

. 	 0. 	-•ou Ocupantes de cargos  Oa,  
mesma natureztiTiOr*OsestiE.:tiellii.edititAta-'em Plenádo •  ••••• 

• Art.124,,.iIee.. urso,-..44oda:.Pc..4.i.çie,degreador.'ao..P.lenario.,19ontra , ato. do 
-.• 	• •-•"""S'éntrienteSprewstasoeSte..., - egAllt..,........,.....:.• ,;• ...... 	..• Presidente , 	

. . 
• ÀrtJ2S°- Representação é a exposiçào•escrita • et circunstanciada de  • • • • • 	• • ; 	• • H 	 membros de' • Vereador ao • 	câmara 	 . 

;Comissão  
casos previstos neste Regimento interno 

pas#8.to:
. 
 h. representação4; 

• corta 	 or  Pt' 	 P. 97: e-HadtthoiStrativo . 
• 

D,A2,PRQP.P. 

Art.126.- Exceto nos casos  ,Jos,  incisos V; VI 9 VII do art.110°, e nos de 
projetos substitutivos oriundos das Cornissões todas as derpaiA proposições serão 
apresentadas na secretaria  (la Camara  . 	-- 
numerará fixando-as , Si.da , I lue 	a.% earlpibt4 com designacao da data e as  

,i 	segul '', e  co  smiollando-asao Presdente. 1  ' ` 

Art.127"- Os projetos 	 rt substitItivosdasPomissões , psvetos , os pareceres ,  
bem como os relatórios das e omissoe ; Especials"., serão apresentados nos próprios 

Art.128% As emendai , t - Sobeinendasrperio apresentadas mesa até 48 
(quarenta e oito) horajantes do iniciod 	"- ; 4-)se,” 0  em cuja ordeal.do dia se11.013einPluid4  a ,proposição a  qua„a_a_raferem;.

_ 
	ipara tas.de•;••stmtTublicicao g!'n'ao Ser qUe sejam 

oferecidas por ocasião s e a es ,; ott se Se2tratar',,do projeto cm regime de urgência " • • 
• ou  qua-ado  estejam elas assinadas pela n abria absoluta  des  Vereadores -  

I"- As  Mendez  - a -.- proposta; orçain 	a lei -• 	diretrizes 
.  

plano plurianuallerÁprtforectdosno  prazo dul0(dez) dias AP artir 
da insercdo da matéria expediente   

processos com encatninharnento ao PresIdente da  Camara.  
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§2°- As emendas a° pnjetos de Justiça 
e  Redação Final, 	da  

codifica serio apresentadas no prazo
ta 

 
de 20 (vinte) dias a Comissio de  Le  .:).S a9ata 

em que esta receba o processo , sem prejuízo daquelas oferecidas por ocaqiio dos 
debates . 

Art.129* As:..representagjes se acompanharão sempre, obrigatoriamente, 
de docnnientos hibeis  Tie  as instroaen e, a cfitefio de seu autor de rol de testemunhas, 
devendo ser oferrejtins em tantasvreo quantas forem os acusados. 

Art.130°- 0 Presidente ou a Mesa , C011.10ffIle o caso não aceitara 
proposição 

I- Que vise delegar a outro poder atribuições privativas do legislativo, 
salvo a hipótese de lei delegada; 

II- Que seja apresentae a por Vereador licenciado  On  afastado
.
; , ! 

Ill- Que 	 id  h tena-so  re  'i 	aareesma sessão  legislative  ? S
; 
 y? . 	 Sa- H°' 4  ; 	. ] 	1  : 	1  ' 	a ! 	i ] se  fiver  . 

sido subscrita pela MSS absoluta  lo  legislativo; -,  

IV- Que seja fornialmínte inadequada, por não observados ,os requisitos 
dos  arts.  111°, 112°, 1-13° e 114° ; 	,,-,[4, 	! 	1  ' .. 	. 	! ! ! 

V- Quando a emenda ousub,enrenda for apresentada fora a. prazo , não 
observar restrição Constitucional ai -poder :de emendar, ou, não tiver relação com a 
mateira da proposigão principal; 

Quando a indicaçio versar sobre matéria que em conformidade com 
este  Regiment()  , deva ser objeto de 7equeriwento ;  

VU-  Quando a representação MIA se encontrar devidamente documentada 
ou argüir fatos irrelevautes ou i1npctente$1 	I 	I I 

-Pareigrefo único-  "seem  nas hipóteses dos incisos 11 e V , caberá 
recurso do autor  op  autores -ao P_ enedie 	Pmzo de 10  (de) dias q 	sera  
distribuído Comissio'cletecielaçe o, Ilisttea i Redação Final, 

Art.131°- O autor do prajeto que-Hreceber  substitutive  ou emenda estranha 
ao seu objeto poderá =clamar ocatra e  :see  admissão  , competindo ao presidente 
decidir sobre aremação e de  sit 	

c 	
recurs°  an  Plen4rio!!pelo autor do 

rojeto ou da emeilda„,  confer=  o itiaso 	1:4  

-Parágrafo Único- Na decisão Ao recurso poderá o Pleneno determinar 
que as emendas que-taão se referiu m diretamente 4 mateira do projeto seja Flestacada 
para constituirein,projetos separadc i. 

Art.132°-  As proposiçõ,ts poderão ser retiradas mediante requerimento de 
seus autores ao Presidente da Cima:a , se ainda no se encontrarem sob deliberação do 

	

Plenário ou com wanuõriciadeate , nfl  Gaol?  pcntorrio . 	 ' 
§1°,..Quando a propctição,bajazsilo subscrita por mais de um, autor • é 

condição de sua retirada que todos repleirim . 
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: 
§21' Quando'o autor fot 6 Executivo 	retirada deverá Ser I conumicada 

; através de oficio 	podendo ser retusada 	• 	— 	E • , E ! E  

Art  j330..  No  Undo"  de - cada:  legislature  a Mesa ordenard o arquivamento 
• de todas proposições apresentadas nallegislatura! anterior que :Se' aáltern  Sent  parecer, 
E exceto as proposições sujeitas a deW eiriçao em prazo certo  

• -Paragraf° :finieot 	eytádcir -autondk proposição •arqMvarla, 
; deste artigo  Prided requiter  o  sett  detitrimiviunein° err-MI*400i • 

' Art.134°- 'Os requeritnettets •- a E quO:: e-!E•Irefere o  pr  do'. •  art  123° serão 
: indeferidos quando impertinentes 	repetitivos ou manifestado I contra E expressa 
disposição regiMental  send'?  irreeorrivel a decisão  

' C.APITI1LO IV.' 

DA TRAMITA ÇÃO DAS PROPOSIÇÕES 

provisória , de ,decreto-legislativo-, iteresolução-ou de projeto subslitutivei.4 uma.vez 
lida pelo Secretario durante - a 	ediente- i,'  sera'  enc,smipliãdir  peip ,prr,Sideaite  ãs'  
Coraissties cotnpetentes para os paret.erps tociligos -„ 	1 .1  Hi  "I  l' 	1 1  Lil l  

§r-- Na caso do §1°  lo art  128°,. o,,encaminbantr . ento  so  se fará apos 
escoado prazo  pars  emendas  all  prevosto . 	; 	;, 	• E • 

§2°- No caso de p. Meto ;!  substitutive  oferecido por determinada 
Comissão, ficará prejudicada a remei sa do mesmoksua própria autora . 

§3°- Os projetos origiaarios elaborados pela: Mesa  on  per Comissão 
Permanente! ou Especial em issinitos !de sua competência , 41Spattaarrar pareceres  Para 

' a sua apreciação pelo Pie/lad-0 se,r-lPre. que p requerer G.7 *Trio autqr e a sua 
audiencia não for obrigatória , na fon  Eta  deste  Regiment°  . 	 • 

Art.137°- As emendas a  Tie  se referem  pa  V  e§2°  da 4t1280  sea°  
apreciadas pelas Comissaes na  memo*  fase clue a proposição Otipinaria ; os demais 
somente serrto objeto de IllallifeSillOJ idas Cemisseies quando aprovadas pelo Plenário 
retomando-lhes ,entao ,o preedssq't 	- 	• ; 	E 	; F•E: I E  E. ' 	- 

Art.138°- Sempre que o FrOreito-YOPt, 11-9 *d•la• 	i; deltern*la" 
proposição aprovada pela  Camara  , - comunicado E e veto a esta Et a' I  =aerie sera  
inemninente encaminhada A Corniss1 o de' Legislação , Justica e Redação Fnal  , que 
proceder na forma  art.  84°. 

Art.135°- Recebida qualluet proposição escrita;  sera  encanomhada ao 
Presidente da Câmara ,que  &hermit fa  aosuatzamilação no  -waft  máxiao 4e 3 (três)  
dies,  observado o dispostotseste,,captulo. 	 !•1 ;• 	EE 	E- 

Art,136°- Quando w proposigão - consistir t  ern  -projeto,  de  let.  de medida 
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Ar1439°“ Os pureceresiasOmissties Permmtentes Serão pbrigatofiamente 
incluidos na ordem  di,  dia em que scitakireciadas as proposições a que Saretrem . 

Art.140P- As indicações AS lidas no expediente  sea()  encaminhadas,f  
indepeudentemente detliberação 	por meio de oficio, i quem de direito, 
através do Sectettirio daCamara • 

-Paragrafb Unico- No easo de entender o Presidente que a indicagão no 
'deva ser 	 dark  -,coiihedimento,da bdecisão.bao autepA .;'solicitara o 
'pronunciatttatff da COinisrito:P0MP zte*:;:ibPui?  Parecer  sera  ineluido or,deni, do dia, 
' independentemente de: sua previa fi uração lufexPediellte • 	' 3: ' ' 

Art.141,- Os requerimeiroi a.que se referem os §2° §3°,419  :art  123° serão 
apresentados  eat  qualquer fase cit ,sessão .e , postos imediatamente. eçn„tramitação-:, 
independentemente de sua inclusão 0.P,xpedi, e4, ou, n ordem  40 Ont.,: 

§1°- 'Qualquer -ItereaadripOderii manifeatat endenek, de discutir os 
requerimentos a-que se refete o §39  do art,123P  coat.  exceca-o daqueles dos incisos ifi. 
IV, V, VI e VII, se o fizer ficara fdinelidt a:6 expediente .i àordem' do dia da sessão 
seguinte. 

• 

§2°- Se tiver liávido s)licitaeao de urgência. 	o requerimento 
que o Vereador pretende discutir lb. a' própria sobcitaçdo entrara ,em tranutação na 
sessão em que for apresentada e sbbforitprovadsi,r) requerimento 4 que se refere  sera  

4rt142°- puroute,  us  'cledInt0 ;Lstórapin,  do dia , podertit” ser apresentados 
requerimentes que se iertraniestritantente,aoassunto Osmiado, Esses' requerimentos 
estarão sujeitos à bdeliberapãa 	 iaatinOndo-se , 
entretanto encanbatp4iari4 ;Mt  aerie  PelOinnionenteS e pelpS lideres Parodirios 

$41343sWOOttittga VOP n)WTOM:4a:Rresidette, 1:44:,!.C#mara .serão 
interpostos dentro 	 itçff1::diaa; 'ContadOS? da da 	da deMstio , 
por simples petiçâo ffdisiiibitirliis à CoiniSsão'sle,I;egislaçáo,Justiea;o:Redaoao Final, 
que emitira parecer acontgotdobtléVrojet 

Art.144°- A eff44S:  SO;  t;g:=44.ES.4.164.-esPgcial dependera de asseatimento do 
Plenifio , mediante prov4ção1;4.44atit4 da Mesa  on  de Comissão' quandolautora de 
proposição de assunto der,Stiabeoni7ettmcia privativa ou especialidade  !on  ainda por 
proposta da maioria alusolutados  in  mbros da Edilidade. •  

sit 
	 : 

, 	j 
' §1.0- O Plenafio. :somente concedera a urg'encia .  especial quando a 

proposição, por spus rtleritosb exigir :4Pr.eciação pronta , sem o que perdera a 
oportunidade ou a eficáeid:Lbb' 

§2°- COnc44,a llrgLncia especial para projeto ainda  Sent  parecer ,  sera  
feito o levantamento sçsào 	ique  se pronunciem as Comissões -Competentes em 
conjunto imediatamen "jpes e  Tie  a projeto  sera  colocado na ordem ao dia da 
própria  sessile 	• , k i: 

I 
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TITULO••1/ • ,, 

'DAS,I,SESS :•SIpA.C•AltdAM • • 	••.. 	•••,- 

•CAPftuLb I. 

•DAS S.SSÕES EM GERAL 

serio  ordinaries  , extraordinárias ou 

egurar-se a pidálicidade ás sessões da Câmara,, publicar-se- 
PS tratla  OS  através da imprensa, oficial ou não .  — 

solenes 
• ,•••••-••• ••• •• 	••• 	• Art.14tfki As,••..sessoeshhca.. 

eguitavaaCpSSO:40...plinti 

Ao  a panta ere 	 

;ph—Caso no seja pssivel•obter-se de imediato o parecer conjunto das . 
Comissões competentes ; e projeto .,assará a tramitar no regime de urgência simples. 

Art.145°- O regime de irgedcia simples.  sera  concedida pelo Plenário por 
requerimento de qualquer Vereada ••. quando tratar  de mateira  de relevante interesse 
público 	 .to que  mow  por sua natureza, a ou de requerMlenro escrito 	 Pr°111.a.„delibersoio 
do Plenário 

ágrafo único- St rio mc1Mdos no regime de urgência =Pies  , 
indepcndcnteznente de manifestaçie do Plenário, as seguintes matérias :  

I-  A proposta ereamentaria* , diretrizes orçamentarias 	plano  

plurianual, apartir do escoamento ue metade do Prazo de que disponha o  Legislative  
para aprecia-la; 	. 

H- Os  projetos de lei do Executivo sujeitos à apreciação em pra  
das 3(três) ultilnas,sesael  %Pe  se realizem no , et.  h  int  curso daquele; 

I 	III-  0 veto, quande escoado 	(Mail  terças) Partel,  tit),  prazo ;Para sua  apreciação; 

IV- A medida  pros  .séria, quando escoadas 2/3  (duas terças) Partes do 
prazo para sua apreciação. '  

Arts  146°- As proposiç, es  ern,'  iegime de urgência especial ou simples, e 
aqueles compareceres, ou para  at  quats'não sejam estes exigíveis, ou tenbam sido 
dispensados, prosseguirão sua tramtaçao na fauna do disposto no titulo V. 

- 	 - I 	' II  
Art.1470- Quando , por  =trait  »a retenção indevida não ¡for possível o 

andamento de qualquer proposieit.. , ja, 'etando vencidos os prazos regimegtais , o 
Presidente farã reconstituir o respeztivdtprocesso determinara asuá retramitacio , 
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§2°- Qualquer cidadão pc.deri  assign  is sessões da  Camara  ,. na parte do  
reenact  reservada ao pablico , desde  gee,  

I- Apresente-se conveMentemente trajado. 

II- Não porte anua. 

Conserve-se em sacio durante os trabalho , 

44IV Não manifeste zpoio ou desaprovação ao que 'se passa em 
Plenário; 	; 

V- Atenda as determir ateies do Presidente . 

() Presidente deteminari treinada do assistente que se conduza de 
forma a perturbar os trabalhos e..evaeutra. o Mcinto sempre que se julgar necessário . 

Art149?:-M"At 0.g0q1A1X-41-400L: Semanais, realizando-se nos dias 
ftteis, com a ;duração:tdetate 4,(quatrOtiOrticAaaa  it  (dezessete) toras' t& as horas, 
com uni intervalatdelS;(quirmeYmhmtotentretolerininaelet eattedientnep Mini° da 
ordem do dia 	 ]; 	; 	 ; 

. 	. 
§19- A prorrogação das iessões,ordinárias poderá. ser determinada pelo 

Plenário por proposta do tPresidente  au:  a requerimento verbal de Vereador , pelo 
tempo estritamente necessária jamais inferior -a IS (quinze) anuutos ; à canclusão de 
votação de MSS& ji.diseurlda . 	 ;;; 

I 	 Ii  
§2°-; 0 - tenipol. 	tp:arrogação  „Seri-  I previaMente ' estipulado no 

requerimento, e soa  Seri  apreCiaeo, se apresentado até 1,0 (dez) Minutos antes da 
ordem de 	; - _ • 	; H 	 ;  

. 	 I 	 ' 

§3°- Antes de escoar-se a prorrogação autorizada ,; o -Plenluio poderá 
prorroga-la a sua-vezc; obedecida , no  :qua  nottber,;:o disposto no :parágrafo anterior, 
devendo .0.; nova requerimento  set all  reciela-itaté2, St(eittco) minutos ' antes : do término 
daquela 	 • 

§4°- Havendo 2 (dais)  of mats  aedidoasimultineoS de prorrogação,  sera  ; 
votado o que visar menor prazo prejud. cados os demais, 	 ; 

Arnig0TreArtseaageg,-,;mmr tordinfirias: :renliaar-se-ão,,em :qualquer dia . da 
semana ptiatittptett4ittaWiintai4tgieS01-08,44imadowolkapcisettasessites,ottlmaria 

.§1°- Somente se reatimla_ sessões extraordinar' quando Se tratar de 
matétias altamente ielavatiteale argeates , ;;e :ta sua convocação • dar-se-4 na forma 
estabelecidarto §IG;ela  art  154° deste Reginneufa . 

; 	;§2G- A '4111,94o e a Itronagação; de -sesstie,s entraordiutuia regem-se pelo 
disposto do art.149 eparágrafos , no q  ember  

' 	; 	 ; 	• 	; 	I 	; 	' 
Art..151,fiAsseSsões selernarealilar-se-ão qualquer dia e hora, para fim 

	

eciricct ,  Mao  havmido:prefireação de sua eltuação ; 	 ; 	; 



-Parágrafo  &Liao-  As sessões solenes poderão realizar-se em qualquer 
local seguro e acessivel-; a critkrio  di  Mesa . 	' I 	' 	' 

Art.152°- A  Camara  pcdera realizar sessões secretas por deliberação 
tomada pela maioria absoluta 'dos seus membroCu, paru  limit  de' assuntols de sua 
economia interna, quando seja u sigilo necessirio à preservacácd dó decoro 

-Paragrafo 	 Delioerada a re8117ação de sessões secretas ainda que 
para realiza-la se deva interromper a sessão pública , o Presidente cleteinfinari a 
retirada do recinta e de suas dependinciai dos assistentes, dos servidores do Çimara e 
dos representantes daimprensa , radio e televisão 

...4"---elOatairekiláiseart404Stunanarosetackrealizadas newsecinto ,destinado a SOU 
funcionamento considexanxio-se,' inaistente as que se realizarem noutro local salvo 
motivo de força maior devidamenter3Conhecida pelo Plenario . 

-Parigrafo único- Não e considerará canto falta a ausência de Vereador 
sessão que se realin fora da sede da Pdilidade 

!- 	A4.154°- A Câmara obs  wan  o recesso legislativo determioado na Lei 
Orgânica do Municipio 

§l°,  Nos pedoclos de o'Cesse kgiSlatiVO , a C41:flan  pod*  reunir-se em 
sessão legislativa mdraordiaria quando  =phoneme  convocada pelo Prefeito, pelo 
Presidente da  aim=  ou a requerimento da .maioria absoluta dos Vereadores, para 
apreciar mata de haeresse público  :elevate  eurgente . 

§2°-  Na sessão Jegislati a e3CITtlercliPkria r  a Cãnara somente deliberara 
sobre a mateira para a qual foi convocada .  

Ow,  

4l11501L;‘ 	 WIPtifit) 	compargeido I,  
sea 	Nagel*"  

-Paritgrafia ún1ro O disposta nesta artigo  mid  se- aplica as sessões 
solenes, que se realizorão,  coin  qualqug, mime= yer.adores.precentes , 

Art.156°- Dur4nte as sessies somente os Vereadores poderão perraanecer 
-11 	na parte do recinto do Plenário que Ihtz é destinada  

1 §1°-  .serilvire-Idursesidencia.,  oil  por sugestão de qnalquer Vereador , 
Pedege se localizar nessa  ogre.,  rara „assistir a sessão as autoridades públicas 
federais , estaduais ;diattitais ou municipais presenteszu personalidades que estejam 

§r-,ps yrsitairres recelzdos.  ern) ,  lenano, em  &at  de sessaa pode nsar 
da palavra para agradecera. saudação qtre  Wes'  seja feita pelo ' leasisiativo [ 

- 	• 	 • 	• 

Artisr_;-',De cada sessão ca Câmara lavrar-se-á ata :dos trabalhos contendo ,.) 
sueidtamente os assuntos tratados,  anti  de Ser submetida ao Plenário 	I' ' 
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§1°- As proposições os idocumentos ; apresentados em sessão serao 
indicados na ata somente C0111 W slICUÇãO do objeto a que se referirem, salvo 
requerimento de transcrição integral :provada pelo Plenario . 	- 

§2°- A ata de sessão semt-ta será lavrada pelo Secretário lida e aprovada 
na mesma sessão , lacrada e arquiv4da,,som,rotulo datado g rubricado PO Mesa a  
somente 'poderá ser reabeits em  out=  sessati igualmente secreta Par deliberação do 

' Plenirio , a requerimento cia Mesa oi de 	(um terço) dos Vereadores. 

§3°- A ata da ultima se  ;sac-  de cada legislatura,  sera  redigida e Submetida 
aprovação na própria sessão  cam  ejtalquar numero ,:ates  de seu encen-amento , 

(JPÍTJJLOII  

DAS  SS SoliSORD1N421AS 

Art.158°- As sessões ordii  arias  gompõe-se de duas partes : o expediente e a 
ordem do dia .1., 

Art.159°- A hora do  Mich  dos trabalhos , feita a chamada dos Vereadores 
pelo Secretario , o Presidente, Imvendo muntro legal , declarariaberta a sessão. 

-Paragrafo umeo- Nao haverado  twiner°  legal.zi Presidente efetivo ou 
eventual aguardaila durante 15 (quine) minmos que aquele se complete e , caso assim 
não ocorra fari lavrar ata sintaica  pea  Secretinio efetivo ou  ad hoc,  com registro dos 
nomes dos Vereadores presentes, & claraido , em seguida, prejudicada a realização 
da sessão 	 , 	, 	. 

, 	Art.1609- Havendo número legal, a sessão se iniciara com o expediente, o 
qual terá a duração  maxima  de 90 (n aventa) minutos , destinado-se à discussão da ala 
da sessão anterior  ea.  leitura dos doctmentos de quaisquer origem 

§1°- Nas sessbes em qie esteja incluido na ordem do dia o debate da 
proposta orçamentaria , das diretrizes orçamentaria e do planá p urimmal , o 
expediente  sera  de 30 (trinta) minutos 

§2°- No expediente  wrap  objetos de deliberação pareceres sobre matérias 
não constantes na ordem do dia , nquerimentos  conning  e relatórios de Comissões 
Especiais, alem da data da sessão  an trier '  

§3°-  4"filido  _ago holly(  r-,a,”er9 legal para deliberação no eimedi.ente , 
as  materials  a que se refere a §2 auiromaricamente ficarão transferidas para o 
expediente da sessão seguintes 	' 	' ' 
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verificação , 48 (quarentae oito) hora antes da sesato iseguintd ; ao inithar-se esta, o 
Presidente coloeara a ata cm dismiss:a-a e não sendo ifetificadt1 eu impugnada,  sera  
considerada aprovada, independentemmte de votaçáo ] 

§1°- Qualquer Vereador jotierk requerer a leittua da ata no;tocto ou em 
parte, mediante aprovaçaazdo requethoento pcla Maioria dos yereadores] 1],pr 
para efeito de mera retificação 

§2°- Sos 
considerada aprovada, com 
respeita 

§3°- Levantada impugpn  lo  sobre os termos da ata o Plenário deliberará 
a respeito ; aceita a impugnaçAo seta 1 wrada nova ata 

00- Aprovada, a ata  sera  assinadapelo Presidentee  pelt'  Secretario . 

§5°- N40 poderá impugnar a ata Vereador ausepte a sessão a que a 

Art.162°- Após a aprovaçao da ata Presidente detenninara ao ,Secretário 
a lei Lura da matéria do expediente obeciecendo àseguinte ordem : • 

I- Expedientes oriundos  dc  Prefeito; 

Expedientes oriundos d t diversos; 

1/1- Expedientes apresenta,s pelos Vereacores 

Art.163°- Na leitura da mateira pelo Secretário obedecer-se-á A seguinte 

I- Projetos de lei ; 

Medida provis  

III- Projetos de decretos  let  ilativos, 

IV- Projeto de resolução' 

Art.164°- Terminada a leitura da matéria em pauta. verificará o Presidente 
o tempo restante do expediente , o  qua.  'rieverá ser dividido em duas partes iguais, 
dedicadas mspectivamente ao pequeno egargle expediente. 

§1°- 0 pequeno expeditite destiim-se a breve comunicações ou 
comentários individualmente ,jamais io tempo superior a 5 (cinco) minutos F, sobre a 
mateira apresentada ,  part  o que o Ver.e.Jor devera se inscrever previamente  gm  lista 
especial controlada pelo Secretário 

§2°- Quando o :tempo 	-a do pequeno expedente for inferior a 5 
(cinco) minutos , será  'meal 	ptiado ao gra de expediente 	 ' 

- 	• 	• 	• 	' Art.161°- A ata da sessao attenor ficara a disposiçao dos Vereadores , para 

a,-er PlOnM10.-,110Pern.--  a 



§3°- No grande expedieste os Vereadores , inscritos também em lista 
prOpria pelo Secretario, usarão a palsvra pelo prazo  maxim°  de 30 (trinta) minutos, 
para tratar de qualquer assunto de *ter esse publico . 

§4°-  0,OrgalcoraiS, 	tt",k8gatgtOtimidfroir8Partead01410.1M8eno 
ettpediente aroderks4-611.0,--gtandp--p.pcdieMes;unas.;:nestetasoter-lhe-âasseguradip 

ro uso da palavra-prioritarianSeas- SesadestiseguintoC;i  part  erampleineniario,tempci 
regimental, indepeodentensetnesleinimainscriçãorfamiltando-seae deslesisfir 

§5°- Onsindo  o orador intento para falar no grande expediente deixar de' 
fazê-lo por falta de tempri. aua inscrição automaticamente :seM transfetida para a 
sessão seguiute . 	- 	I r„, 	I 

§6°- 0 Vereadar que ,  insult°  para. falar min se achar presente na hora 
ue lhe for dada a  pal  avnt , pertleM a ;fez es4-  podeni ser• inscrito de novo:em ultimo .  
agar  . 

Art.,165°-Finda a luira do espediente , por se ter esgotado 9 tempo , ou por 
falta de oradores , e decorrido o  Werra()  regimental , passar-se-it  matehfa toristante da 

§1°- Para a ordem clo clis  ;far-se-a verificaçãO & Presença e !a sessão 
somente prosseguira se estiver a maioris absoluta dos Vereadorcs . 

§2°- Não se verificando a quorum regimental , ci Presidente aguardara 
por 15 (quinze) minutos, como tolerfm ,ia ,mntes de declarar eneertuda a  sessile  . 

Art.166e- NellImma Prcn04-916 Podera ser posta em discussão ,Isern que 
tenha sido incluidu na ordern; do,  dirt:.  remdarnsente.publicadai,,  corn  a antecedência 
ramuna de 48 (quarenta e  ono)  horas do kinício das sessfies !,!' salvo disposição em 

, 	 . 

contrario da Lei Orgânica do Municipic 

-Paragrafo único- Nas sei•stiee em que devam ser apreciadas a I proposta 
orçamentaria, as diretrizes.oreamentat.as  e o plano plurianuttl nenhuma outra matéria  
figural-a. na ordem de dia 

_ 	 -I 	L I  
Art.  1670w A organização da pauta da ordem do dia obedecerk aos Seguintes 

critérios preferenciais • 

Matinas em regime desuBeneia especial, 

II- Matérias em regime de argência simples.  

HI-  Medidas provisórias, 

IV- Vetos ; 

V- Matérias em recta 
, 

VI- Matérias em  discuss& Ulric  

aterias em segunda discussão, 



cAprrtmo Ill 

DAS SESSO iS EXTRAORDINÁRIAS 

-Paragrafti',Unico- AP Ii9are4° 
couber, as disposições afineates As  sr melts  ordinárias 

a no que 

VIII- Mattias em prunzira  Moe  

IX- Recursos; 

X- Demais proposiçaet ;  

-Pasha°, -Woo-  A matérias , pela ordem de 'preferencia Agurarlo 
na pauta observada a ordem cronolaca de sua apresentação entre aquelas cle mesma 

'vArt.,168°- 0 Secretário  pr  icederá á leitura do que houver de discutir e votar, 
a qual poderá ser dispensada a  re  pelimento verbal de qualquer Vereador , com 
aprovação do Plenário 

Art.169°- Esgotada a  °view  do dia , anunciará o Presidente , sempre que  
passive'  , a ordem do dia da sessão eguinte, fazendo distribuii resume; dá mesma aos 
Vereadores e, se ainda  hoover  lettloc eill4SOSIfida , concedera palavra, para explicaglo 
pessoal aos que tenham solicitado , ao Secretário , durante a  stool°  , obscrvarlas a 
precedência da inscrição e o prazo re3in4tal  

Art.170°- Não havendo II ais "adores para falar cm explicação pessoal , ou 
se quando ainda os houver , acha-se Aporem , esgotado o tempo regimental , o 
Presidente declarará encerrada a sessão 	 ' 

Art.171°- As sessaes extrtordw4rias  serão convocadas na forma prevista na 
Lei Orginica do Município  media/  le  ccpvnicaçao escrita aos Vereadere,§ , com a 
amecedelicia de 5  (61100),  dins  ou em rellme excepcional a ser definido pelo Presidente 
e afixaçlo de edital , 
imprensa local • 	 1 	1  

,c,  r único- Semi  re  q 	
aos ll 	

d ordem 

ao Mrio do edi lei°. da Câmara,, 9ue poderá ser reproduzido pela 

Ca  SO 	sera
. 
	

. 
com 

	

.,0 

 ,   
, 

p 

feita conalln 	

‘ compor-se-á   

possível , " 	a convoe 	
. 

a94o  far-se- 
1 

 " em sessão -Parágrafo• 
 aqua- cacti 	

1 sivamen 	i 

a 

A. 	em  gee 	 r  	convocação 

- 	 le 	1 - 	
, exc 

 u 

observando-sequanto 

 que 

do 
Lida , em que se cmpra a ma 172a- 	‘ 	tens.  °him  - xtrac 	de  con  
api ovaelo da ata da sessão anterior  ,ordinária ou exlmoolfinkia , o disposto no  
an  160° c  suns  parágrafos , i 
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,
DAS SI SSÕES SOLENES 

Ahrt173°- As s9ssoes-EtlentS, Ser549 9 	s Pelo grPldente 
por escrito , indicando a finalidade reuniAo 

§1°- Nas sessões mimes não hayerá expediente nem ordeni do dia 
'm  format  dispensadas aleitura dahataehtimificarraorlepresença 

§2°-Não havera tesnpa pré,-,detenumado para o encenamentc de sessões 
solenes..  

§3°- Nas sessões solenis , somente POderão usar da palavra , alem do 
Presidente da Câmara 	lider--partip 14110  op  o Vereador pelo mesmo designado o 
Vereador que prepeis a sessão eono orador ,oficial da cerimonia e as; pessoas 
homenageadas 

2iTUiji)VI 

	HI 	ti 

E  DAS DISCUSS 611S E 
 DA nisil 

V 	, IBERAÇÕESI ° 

cAp

i 

trtiL0 

 

Art.174°- Diseussão é o 0-,ebate pelo Plenário de proposição figurante na 
ordem do dia antes cle se  passer it  deliaeração sobre a mesma 

§1°- Não estio sujeitos f 4iSCILSSA0 : 

I- As hildwações, Sal' o  disPoslano Parásrak çu:de° do aff 4 

r 	11- Os requerimentos a, que se refere o ,§2.°  du  arF12r3°- ; , 

TU- Os 	 1  	os melo -   (altos a que se referess I a V ,i 
 rt 

§2°- 0 Presidente deciaittri prejudicada a  discuss*,  : h , 

s
i Ilahiller prdidtlIgam ohjetcl-  denting  ao do ounps que ja tenha 

sido aprovado antes, outejeitadoa aiesma'ses "' kgigativay,-excetumirdq-se , nesta 
, Mama hipótese , aprovaçao pela  Mien&  dos membros clo  le  

II- Da proposição orijnal :quando tiver substitutivo aprovado; 



Ill- Del,emendas;014 subtaueuclas tdên 
• - 	: 

IV-De  requerimento  

Art.175°- A djscusso  da  mate Tits  constantes  qaerdenT 
;oat presenes-danattioritt:abaoh5tadostaaribres  da  

, 
411.1760- TS attIadkties ti4assle 	earns 

I- As  que  tenhtat Side colocadtts.tin regzuie de urgeacia espec 
E 	 Ii 

As elue,se e rIegPirrPreT r7S,4q--Prital ,. Piles 

III- Os  projetos  de lei count* do ECCUtIVp coiiliettação 
, 51 , 

IV- A Inedida-provithria ; 

V- 0 veto ; 

VI- Os projetos de decre 

VII- Os requentrientoS suje tos adebate-. 

Art.177°- Terao 2 .(duas) oliicassões todas as materias não inchudas no 

1 	 t 	! 	 5 . '[. 
] 	i  ! 	-Parágrifo-  áru 	Llytieros , 	re 	so  - que:. dispoOsatrisebre  el.  , .. 	. 

quadro de pessoal sta._Çniara seda discuti dos €anait 	. o de 48' 4uarenta. 
e oito) horas entre a  print-  eira.` ea/Spada disetisjail, ea....::::1- 	4

i,,,rk,,t 
 i ' '  It'"‘"  •,t4: ":1'''',  ' • 	: ! 

Axt...1784-14arainuirsdis‘1144.°  el,  4,re e" ' sePa  ITaFi llig;; ; \ 	
g?, Per ; 

d 	'et • .segundstlisellassiP . debate!'se;.4 a 
r
,3r°iS.4431, 	r  

pnmeira 	- potieri consittirdaaatáciaqPn.gb9P 49-Pir .15,-, 
' 	§I - 	 . 	. . rçq1  . 	

0 
 

§2°- Quando se tratar de codifi&s:91; • np Printeita'rhacussictr 9- projeto i 
sere debitado por capitalos, salvo requtrimento de destsque sprOVado pelo PI " 'o . 

, 	§3°- Q4andei se tratar de toprista orçamentaria cliretrizes.orçamentarias ; 
'e plano plurianual , as emendas ' possiveiS .serão -• debatidai antes' do projeto , ein 

, 
, 	1 	 I lEi 

qqao. 	r9embido , . Art.179°- Na cliscu.ssão.  , imira, -e mu  ,prim  
I =lima".  sultanas-1as e PreintassulaititatiVosspresentatIps por-ocastata-  s debates, ' 
,  en  segunda discussão , sornente se sdadtirão tanen e  sub  . i 	 i 

' ' 	I , -•• 



1, 	I 
lArt.180% Nullipótese Co flgo  'anterior  master-, 	a diamissao para que 

as  =Prins, 	PPliebta "iallbatitatbiaS'.i-Seialtst'-bbietns'"de:„ iferanle 	Comissões 
Permanentes a que esteja a,fema 11130611.;,salyo aeo Plenilrio rejeiti4oS,Ouaprovirlos 
eala disPeesa de-Pareeq;-, 	..1 	 --; 	; ;::;;  

Art.1.81°- Em nenhuma hipótese À segunda discossão ocorreralna mesma  
sessile  que tenha 0004:40 a priineira diceussap  

Art.lPirt  Sempre que a peuta.doArrahalhqs incluir mais t una proposição 
; 	sobre o memno assunto adiseassão obedeeed,,e ortle7eronoló,giea de apresração . 

-Parágrafo único-. p .disposto)rnee 	O' $0! se;  apliea projeto 
substitutive's do mesme-untor:‘,proprigno ortgmp.na , o  rind preterite eau;  , 

liArt.183F`4 Dakdiameala 4-",flisallasP;;(-1 lialiilaPiTiraPa 1919 dePeadera da 
deliberação do Pleneriti*Squietilal40araek#9Pa4.0 ;irtg4;;dreil'iri4r*II:.-ale!ala • 

; 	 .;";;;;"  ii, -;11; ,1 1" 	-;IIN 	J 
a  ad  wentdapnyado"wee -  ';porteo '4ermia4e,  

••• 	- 	 i499, 

I 	§2°, ApreSemadeal:,_ r,doiayou:"Maia»teepreadnalientoS clUjitdianrento ; 
votado de prefcifinciaeiWneMnirear nappy:1So .?;";, I ..;!; H  

44 1#'  

§3!-. Nan z:§9c.conceder i ludiameptoile:matérikque se ache  tin'  regime de  
uremia  especial ou.simPles 	; - ;;; 	-;;  

; 	I 
§4,94,..044iameintrápodre;setinotivado por,pedi

It
doide 	easo em que, 

se houver mais de um.';i'vista:set [sucessiva para pedal= dos -requerentes e pelo 
prazo máximo de -3,(treal-;diaa-para cadaum.»T 	I  

44,114.1i4a-r  eitgoiramertg -At; Aspussão ie qualqueç proposim ar-se-a 
pela ausencia 4e orado.rp-1-,-Ipolb:Idez- jos.p-.-40..94,FPgiiiwn,i4 .Q*;1*•:r•P u!'"Pato  

; aprovadopelo'Plenerio 	-;;;;„ 	 : 
! 	 .1 

• -Paregrafri;?Leniee-,' SO Mente -;;pOderkiser; requeridti Iri:l.enneiramento de • • • • 
diseussi:a epos  terem  Nadia-  pelle•imMoa;2 (dais); yereadareatavorOeiaa,peopesieag e ; ;;;;•.;-: 

! 	2 (dois);!contreriet eutte;OS!'quaia.<ey-UlOiíslqreqUetip. 	.th.-,s,440:.40i1§,Mir4,4,f0.7917ess4 . let
F 	 F1 

	• 
• -• 	I 42•L:-."1 	 15Vgit•Y' • 

61/41.:17174a1, ,• 

DA-pIsc:TuTqr  
' 

AeL185°- Os debates  deem-a° Mahrilitse  Qom  dignidade e ordem,  
cumprindo  an  Ve1eaératenderass3g14intes tInterminanntsreginaentais:  Fl 

 

Falar dn96, exceto  tenet& du  Pre#dente, quando nnpossibilitado 
de fazerlorequmeore ao Presidente a derizaçãoipare, falar, I, 	, 

r 	 1  

I t 



VI9IIRTP;  z.,P.T9ÉPP4DPava: 
119a*Paltgii,04aPat 

"I" 

u 	TI- )1Inglr's0-14- 
!!claanda re4padar a aPart Ii  à,_ 

ifi- Não usar"da`:palaviaje  ear  !alar.rilet 
!Prosidente;!:  

!!, 	;; 
[ Referir: otí • 	:se;!:.!,a. ,  outra-tVereadoro  pc  

Vereador a,qUe Mr-dadaa palavra dev 
que titulo se prontii4a.qa pSerzi., ; 

- Desviar-se da mateira  ea  debate; 

Falar sobre matéria  vet.  '  

III
; 
	0.1avay;;Í:da....:;1;; 

. 	:  
solicitar 

 ! 	. 	 d- 
P.4-1.3-sar4 

, 
; !!' • Wiillrepar;9?!.9744ilt. Jhç 

:°_977,?:.:1 
• I. 

	

Art187- 0 V9 	ratmienx -11240.4  

I- No expe&tt, çuaudo forPar, 
ata ou quagdo se acharregularmente  ins  Sol; 

'!! 	Pga-tsqqSinateuas nf ddGaree,:en 
seu voto • ‘, 

13:Para 
• 

0 

Para 'ap 

IV- Para 
I 

1;.: 	Para4vaa 

! 
Art-1$8",.p  

pedido  de 4ua1querirea  

!!' I- Parakirer 

II,  Para cblu. 

; 	Pararecep 

IlafortInreWPIPII 

flãopesso1,! 
" 

tpr 

 imarti&oib@rd !si 

requer mente 

sispadp para Mudar q 
, 0,41.  .v 

a 
! 	VI, Para Votae'ai?!-de remieri:Mauto . 	, , 

, 	H 
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V- Para atender a pedido de palavra 'pela ordem", sobre :questão 
legit uental. 

Art.189°- Quando mais de 1(um) Vereador solicitar a ; palavra 
sinuillaneamente, o Presidente concede-la-a na seguinte  ardent :  

I- Ao autor da proposição  ..an  debate; 

11- Ao relator do parecer  ea  apreciação; 

Ill- Ao autor da emenda; I, 

14 

1 
IV- Mternadamente , a quurt seja pró ou contra a matçria  ern  debate .  

Art.  I90"- Para o aparte ou interrupção do ,erador por ontrq para. Mdagação  
on  comentário relativamente O matéria em debate , observar-seri o seguinte 

I- 0 aparte devera ser expresso em termos cortese e nAlo poderi exceder 1 
a 3 (trés)  minute's  ; 

O apatteante permanecera de pi quando aparteia enquanto ouve a 
resposta do aparteado 	 I 	 I 	j I I 

e—Art.191"- Os oradores terão ,)s seguintes prazos para use da palavra : 

I- 3 (três) minutos para, apresentar o requerimento  dc  retificação ou 
impugnação de ala, falar pela ordem apartear e justificar rqughticiato d9 urgência 
especial; 

5 (cinco) minutos  pa  4 falar no  permit)  'expediente encamirthar 
votaçao, justificar voto ou emenda e  pr  4ferir explicagau pessoal 	, 

, 	I  
III- 10 (dez) minutos pato discutir requerimento indicação 1 , redação 

final artigo isolado de proposição e  vet),  

IV- 15 (quinze) minutos Para discutir projeto de decreto legislativo ou de 
resolução, processo de casacão de Ve. Factor e parecer pela inoüsUmcioffmlidade ou 
ilegaltdade do projeto 	 I 

,V- 30 (trinta) minutos rnm. falar no grande expediente e para discutir 
projcio de lei , proposta orçamentaria diretrizes orçamentarias piano plapanual , 
prestação de contas e destituição de mo -abro d4 Mesa, 

, 
-Pardmufo 	Sera  ?ermitida a cessão de tempo de Uma  pan  outro 

I  
II- Não serão permitidos apartes paralelos , sucessivos ou  ;gem  licença 

expressa do orador ; 

Ill- Nao é permitido aparear o Presidente nem o orador que fala "pela 
ordem", em explicação pessoal, para e Icaminhamento de votação ou para decalcaCão 
de voto ; 
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ifsrt„192°-4delibetaddea7da,PienáriO*0 tomad4 por majonà 1494919 , 
F sempre que  ilk  se exija adiereriadbaeldia  Orr  a maion ;de  Zits  (44014. tgIVOi):4»,onfonne.  
as detenninacdes codaddreidirata;jogios‘iiiiooãotoi apncavçth dstdu 

-Paragrafo uni  co-  Para d.,-"eiro de ouortar computar-se-án:-.Inesenca:  de 

" 

.:11.*TtO9fo ‘94.$:-.-00904k.***:  
!partir do 11199190.t&99?;,12990-Paiii$*;40 	- 

Arti94°,. 0 Ve/t[iOtO:ae.rip'xi:.p4Wi 
F 	 Ii  

1gity-40u40,:.f0soNenbu  prop  
ser objeto de -delberaenn, 

, - 
Art49,5"ttgs 	wt aço 

§k- frePeeiesbnli90-;;t, 
Oti contra a proposição •-• Idedrantd..ieoailirw.,do 

• dermaneoani,s4dtadOiidd;*40Vaddudires*etit 
• -1 ' 

, 

	

	 400. :-;:--pyrkt ,e1T  094,5* 
Vereador pelkóbatnada;n0bre em  -Ube  -SentidO 

I quando se trararák4.4,Toradárriatta* dedula  

vs.!,  
: AtiAz prpooq,,, 51140e.tfii 

somente aeUddxadaddeioarte!pdr-:d4porkdy • aprovado pelo.pleaárdt. •ti:fr!»y):1' 

VO 

ITT,11,-;114., 
qr 

.0Lçona,g4 ‘10.1,0t.ci. *raw! 
-dente,:fteas-Are#44(ge ..paia;  que  

• - 

rI 

t? 	.....JyrtatOng•  ;Li:.  • ; 
teque1finent6 

§Ja- Dd residtado da, 
[ requerer venfinaelio:medientrvotue 

VOta00 Sill4:ériPOIMOVedd4 

Avt 	
„

,197°- vo  sera  

I-Weigek 41,•40sa-od de 

I 	li-  Eleição quiestituie 

I 	 :0. 



III- Julgamento das CMus  go  MtnliCipi0 ; I  

IV- Perda de  mandate ii!  Vereador; H 

V- Apreciação de veto e'de medida provisória ; 

VI- Requerimento de urcia  !special  .1 	1  

VII- Criação ou extiriçãó de cargos, empregos 0 

-Paragrafo único- Na hipótese dos  memos  I 
votaefte  sera  o indicado no art.22Q , § 1° . E 	•( 	̀ ' J 	I 'i 

Art.193°- Uma vez inic44a a votação somente  an,  iinnrromPerá se  
verificada a falta de n' 	lega.:,

for  

considerados prejudicado 	' 	
v°  ••• número 	case em  quip  os tos ja escolhidos serão 

-Parágrafo  Wilco-  Não era permitirlo a0 Vereador ahand011ar o Plenário 
no curso da votação. salvo cle acotne,imento de mal sabito , sendo considerado o voto 
que já tenha proferido  

Art.  i990 Antes de inicia. -se a votação  sera  as 
bancadas partidárias. por um de seu integrantes  (afar  aP011 
seus co-partidarms a orientação quanta ao mérito da matéria 

-Parágrafo  (mice- Nan  haverá encam óhamento  de: votação quando se 
tratar de proposta orçamentaria , dirttrizes orçamentadas. 40 platio,,p1,  enlist  , de 
julgamento de contas do Município ,tdo proeesso cassatórip onde,  

Art.Z0o°- Qualquer Vcreldar  Peeler&  reque,rer 
isoladamente detepninadas partes  dc  texto de ppap¢sição 
para rejeita-ias ougaprova-las prelimir artnente 

• -Parágrafo único -  Nan  haverá destaque rlijanc,1° 
orçamentaria , 'das diretrizes orçamentarias , do piano phirian 
provisória, de veto, do julgamento  di  s pontas do Mutieipio p 	quilt  
que aquela providencia se revele impraticável 	 ' 

Art.201°- Terdo " prefereipia para votaçáo emendas •sOl*ea  vas  e as 
eme das e substitutivos oriundos * comissões. • 

, 	'• 	 , 	, 	i 	• 1 	• 	I 	•  
So  ' 

	

-Parágrafo finte0- APresentadas 21  (dims)  ou Mats 	5 hl-0 0{ 	 
mesmó artigo ou parágrafo , será t dmissfvel i requerimenroler prefentiwin Para a 
vota* da emenda que melhor se  id 	ao projete , sende requeri 	apreciado ' , 	 , • 
pelo Plendrio independente de discuss,io . 	' " g 	' 	•C 1 i  

ill  Art.202°- Sempre que o Parecer da Cnprigsão for  pole,  rejeição do projeto, 7 
devera 0 Plenário deliberar primeiro  sr  larepo parecer antes de entrar na consideração do 

i 	projmo . 

das 
opor a 

141144191T1C- aPrecic • 
nrld-aa j•pp• destaque 

proposta 
de medida 

cases em 
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Art.203°- O Vereado poderá » ao votar,  ,:fazer de,clarações de voto, que 
consiste em indicar as razões pelas quais adota determinada posição em relação ao 
mérito da materia 

-Parágrafo único- A declaração  so  poderá ocorrer quando toda a 
proposição tenha sido abrangida peio voto, 

A rt.204°- Enquanto Presidente não haja proclamadn o resnitado da votação 
o Vereador toe ja, tenha votado poeerá retificar o seu voto . 

Art.205°- Proclamado o resultadO da votacap , podeta o Vereador impugni-
10 perante o Plendrio , quando daquela tenha participado Verearlor l impedido 

-Parágrafo único- Na hipótese deste artigo , acolhida 4 impugnação , 
repetir-se-a a votação sem °onsidek ar-se o voto que motivou o mcidente . 

1 
Art.206"- Concluída a votação, de projeto de lei ,  corn  ou sem emendas 

aprovadas ou de projeto de lei sub,titutivo8,  sera  a matéria enpaminhada Comissão 
de Legislação , Justiça e Redação 	,para adequado texto 4'eorre0o.vernacular . 

, 	I 
-Parágrafo imico-  Cat  era à Mesa a redação final dos decretos legislativo 

e de resolução 

Art.207°- A redação  find sera  discutida e'votada depois de sua publicação 
saivo se o Plenário dispensar a requtrimento de Vereador .  

§1°- Admitir-se-á emenda redano 'final somente quando 'seja para 
despoja-lo de obscuridade contrad,ção ou intpropriedaP  de linginstica 

§2°- Aprovada a emenda votará a materia a Comissão para nova redação 
't 

I 	1 
§30- Se a nova redaerm final for rejeitiela ,  sera  p projeto  mats  uma vez 

encaminhado a Comissão, que a reelaborará , considerando-se aprovada sc contra ela 
nao votar a  miliaria  absoluta dos componentes da Edaidade 	' 	• 

' 	 1  
Art  208- Aprovado  pelt. Camara  um projeto de 10 , este  sera  enviado ao 

efeito , para sanção e promulgaitão ou verto ,  Ulna  vez expedidos os respectivos 
autograthdos 

-Parágrafo único- Os originais dos projetos de lei aprovados serão, antes 
do remessa ao Executivo , registrar os cm livro próprio e arquivados na  Smetana  da 
Cdmara 

final .  
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Ii 

1740:1 
ssÕES _DA oi)TeS,S44.0--DE ALAVIRA,-*P4 CA5ADI 	§$,US  , 	- 

A0.209,4 ci444;10-41Fid(Agoar-p6_ 	P'41-.fora:44S4tg P.,1165meira idicru.ssele do Projetos de lei inclusive i(ccos 	 pepui4,,-rtkara qpiii55Ur; sobre eles, 5  ideSde que insereva ,env;-5liata especial»rem'Seereturia  clot" 	rjoo,tes,4e. eia,da a • Isessao 	 , 	 -- •,,;, 

-Parágrafo  fluke-  Aq se 5lksezeuez na secretaria da gfimare q inleressado . . 'devera fazer referência à znaterii sobre p;qua1:la1ar4,. nffo lhe s4lo permilid abordar  ten"  que  it  tenhanmide 	 „eleacie 

t
l de iinamuLem  

, Arl4IVID  
•:ordem  do diorlasiieSspe 
Imourlia eie 4 ,41:11,14 

colanuitaria do MSmai 
'min; educates on 

fnejas se  ene  



ESPECIAl  

0 	 Art.218.- Aplicam-se  as no mas destit seasap a  pro  
e das diretrizes orçamentarias . 	' 
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r 

I 	
I 	 ir 	I 

4.4EQRAÇA0 

E DOS PROCEDliv,IENTOSI.D* NTRO E 

tplata.,p4 

a0.isWiv:. 

AFt214!--,Rejelati4kl'il-P;P:TÕI , a P!Ppostaofçanwntarla.  prazo e 
ma 'forma .eaal:-,;1"),3' 	:mtutdamottiaaiia. 	 ,mesnia.  aos 
Vereadores  pant -Parader- 

;  -Par,404fo iI4Q.:,_* i  liec:Onio ... os Yer,e4d9.7.s,;:ipoclgpi.t?  apresentar , 
' emendas i PrOPO44-;,.40 ca59_91V5i!lt.'110ji,rt#PPOH°*s;• 	i  'ej.4°1*-1içaa 'n'  1  forma do art1.128, -- 1- 	 '-' 

0 	 ,  

	

Art-21,--• A : 	i.419_ 11! OP,9as -e:'-(;)rçamentor prOnti 
'0 (vinte) dias i. findO-toStitikis7 4)M.911JAIOntiatec. 	riff 	

sea.  ein-.20 
o item , 

-  'link() di Orden  de dia 	'OnCks`ao . 	P 1 	, 	:Id:. 	._
ii 	J 	

F 
.   

Art  20°-;.Na.-primeara  disc  tssao poderao pi Vereadores rnandestar-se no . 
prazo regimental  ((ver artlpr.; AO " sobre o :Pinjeto I e . as :emendas asSegarando7se 
prefereneia  So  relator ,' .dO.:_pireoer'', da.COmisstibkle Finanças e Orçamento a aos 

0 

	

	autores das eineuçIapio  ssOdaspalrayan -- 	,..c!: ,---_.f .1  4." 1 .- 	' : -,4 
: 

I 	; Art.217tSetoteinsaprOvadis eMendÁS::.:- .Ideiltrci de .3 (txês).dias k matéria - 
retornara 4 Copii$010, 	.4e ,Opfizk94s.,e4424.**04”  in  ofporirlatap texto, para o que : i 

I disporá do  plaza  .da5F(ciii00);  iiip.s.:. ' '.-• F '::,: 11'4.:'*:: 	.: -::•- f' t17;, ,--,-.11.-i,  .r.-;••!'-'-,-"'-.-.,. ''. :  
, 	i 	 , 	i4 	; 	,, 7,,, - , ;• i 	-'.,' :,:.:; 	i :F,Iy;7 

)• 	 I  ! -Parágrafo inii99.7-,Pavni MO 'ori prooeiso pelai clni,isa.ab:.t= .i  i 'trocado ]  
esta pelo , PrLesidente ;4; se--'. asgotadelL; aquele prazo , .; i -, .,Frfa  1;x0400.' 4; :  ii.  11 pauta, 

. imediataniente,  pant  segunda-diseussat' )._ eaprovaçapi do taro 	'  'two  ''  ur 
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BCAO II 

DAS CODIFICAC ES 

 

  

• • 
Art.219°- Código é a reuniá a de disposições legais sobre a mesma matéria, 

de modo orgânico e sistemático , visaado estabelecer os prineipios gerais do sistema • • 	• 
adotado e prover completamente a materia tratada. 	 • 

A rt.221r - Os projetos de cotrificaçáo ,  depots  de i aprertados em Planar' io , 
serão distribuidos por copia aos vereadores e encaminliados a Coinissáo de 
Legislação, Jusiica e Redação Final, ob,ervando-se para tanto oprazo de lp (dez) dias. • r 	 • 

§1°- Nos 15 (quinze) dias subsequeittes podertio '01 yereadores 
encaminhar a Comissão emendas e sujedos a respeito 	 ; 	i4 jr1 

11:4 
§2°- A critério da ComiEsão de  Leg'-  laçáo ,Justaça ç Reclffáci Final , 

1 	podeui ser solicitada assessoria de , argão de assistência técnica ou ;:parecer de 
especialista na matéria , desde que Ir'ija recursos para atender a despesa cspecifica 
ficando nessa hipótese suspensa a tramitação da tnatéria. 	 •,, • 

1 
§30- A Comissáo  tut  20 ;vinte) dias para exarar parecer, Meratporando 

as emendas apresentadas que julga: conveniente ou produzindo outras , em 
1 

 
conformidade  coin  as sugestões recebidts . 

l; • 
§4°- Exarado parecer ou , ia falta deste, 'observado disposto nos  arts.  77° 

e 7tr, na que couber o processo se incluird na pauta da ordem do dia mais próxima 
pos.,1 ve 

1 	"1 

Art.221°- Na primeira dismssâo observar-se-a p disposki.  Pa §2°  do 
Et1t I 7r. 

§ r- Aprovado em primeira discussão , voltará o processo & 'Comissão 
por nais de 10 (dez) dias para incorporação das emendas aprovadas . 	• , • 	

§2°- Ao atingir este estagio o projeto terá a tramitaçáo normal.dos demais 
projetos. 	 • l • 

	ditinillanasr 



CAPITULO II 
r 

DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE 

SEÇÃO I 

DO JULGAMENTO DAS CONTAS 
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A rt.222"- Recebido o par.tcer prévio do tribunal de contas ; independente 
de feitura  ern  Plenário o Presidente fira distribuir copia do  meanie  , beta como do 
balanço anual , a todos os Vereadores , enviando o processo à Comissão de Finanças•e 
Orçamento que terá 20 (vinte) dias  litre  apresentar ao Plenário seu pronunciamento ,  
acorn  panhacio do Projeto de decreto leg'slativo , pela aprovação oo rejeicãe das  conies.  

§10- Até 10 (dez) dias de 301S do recebimento do processo, a Comisso 
de I Manças e Orçamento receberá pedidos escritos dos yereadores solicitando 

' infomiações sobre itens determinados da prestação de contas 

§2°- Para responder aos pedidos de infonnaçãor, a Comissão poderá 
ieaiijsr quaisquer diligencias e vistoria; externas , bem como, mediante entendimento 
prévio  coin  o Pi efeito, examinar quaisc  tier  documentos existentes na Prefeitura . 

A rt.223°- 0 projeto de decreto legislativo apresentado pela Comissão de 
Finanças e Orçarnentos sobre a presLação de contas  sera  submetido a uma finica 
discussão e votação , assegurado aos Vcreadores debater a matérta 

-Paragmfo iinico- Não e admitirão  =tenths  o projgto de decreto 
legislativo . 

I
I 

 

A rt.2240- Se a deliberação da  Camara  for 4ontraTi4rao parecer prévio do 
rfribunal de Contas, o projeto de decreto legislativo contem os motivos de 
discordância.  

I 	 I I 	1  

-1)aragrafo único-• A Mesa comtmicará o  resulted°  oa votaçao .49  ,Tribunal 
de Contas dos Municipios . 	 i 

r 	I 
Art.225"- Nas sessões em qterse devem disdutir as contas do lyInnii

cipio , o r 	i 
expediente se reduzira. a 30 (trinta) minutes e a ordem do dia  sera»  Oestinacla , 
exellisivaniente a matéria . 	 I 
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snçÃo n 	J • I, , 
• ; ; 

DO PROCESSO  OE  PERDA MANDATO-, 

Art  226°- A  Camara  pricessara o Vereador pela praticaH de infração  
politico-administrativa definida na legislação incidente iabserval* as. ilOPP4sladjeriliras, 
inclusive quorum, estabelecidas uessa inesma legislação 	I;  ; I 

-Parágrafo 
motivo da convocação e 

o  

acompanhem na ocasião , de responder indagaçãe4 ; 	; I 

que 

; -Parágrafo (mico- Em rualquer caso assegurar-se-á 	ac  
defesa ; 

o plena 

Art.227"- O julgamento frorrse4 em sessão ou ,sessaes extraordiná' rias para 
esse efeito convocadas  

Art.228°- Quando a deliberação for o:sentido de culpabilidade 	acusado 
exçedir-se-á decreto legislativo de pe:da dç mandatp do qual r  dad node*  a Justiça  
Bien  oral 	 , 

' 	I 	' 
i 

inçÃO 
Jir5: 	 r  

DA CONVOCAÇÃO Co sp2icbtf\niins iseffintAPAI 

! 	! 	I 
Art.229t A  Camara pot*  :convocar os Secretarios Municipais ou, 

ocupantes de cargo da mesma natitreza para ',,prestarem infonnaçães sobre a 
Administração Municipal, sempre owl:a Medidi.  se *a necessária para assegurar a 

	

fiscalização apta do Legislativo sobre c:ExeCutivo ;l1;I 	; 
. 	f ; 

Art.230°- A convocação d;,vera, ser requcrida , por escrito Porl qualquer 
Vereador ou Comissão, devendo ser discutida e aprovada pelo Plenario 

rmico- O raluerinsento deverá indicar; , .explicitamente 
as questões qUe  sera°  propostas ao convocado .  

, 	I 
Art.231"- Aprovado o requerimento , kponvocação se efetivara mediante 

oficio assinado pelo Presidente , em some da Cantata indicando dia 'e hora para 
comparecimento, e dando ao convocada ciência do Motivo de sua Iconvocitglio . 

Art.232°- Aberta a sessão , o Presidente da  Camara  ,exporn ;44;  Secretário 
Municipal, que se assentará à sua diregá ;es modos da convocação e, em seguida. 
concederá a palavra aos oradores incriips com a anteccdencia  minima  de 48 (quarenta ; 
e oito) horas para as indagações qüe desejarem foiMular,  , asseguradi a prefer.Encia ao • 
Vereador proponente da convocação ou ao Presidente da Çotptsatoo clge a actitiltoll • 

§1°- 0 Secretário 	 poderà incumbir assessores 

IsIriiamanzesamangramerantawalettatiM 
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§2°- 0 Secretário Munic.pal , ou o assessor, não poderá ser aparleado na 
sua exposição . 

Art.233°- Quando nada mas houver a indagar ou a responder,  our  quando 
escoado o tempo regimental , o Presidente encerrar a sessão , agradecendo ao 
Secretário Municipal , em nome da anaara , o comparecimento 

I 	 ; 	. 
Art.234°- A  Camara  podela optar pelo pedido de infonnaglies ao prefeito 

por escrito, caso em que o oficio do ?residente da  Camara sera  redigido  contend()  os 
quesitos necessário a elucidação dos  flop  . 	 . 

-Paragrafo Unico- O Pref eito devera responder  its  infortnagdes observado 
o  prize  indicado na Lei Orgânica do Município, ou se esta for omissa, o  prate  de 15 
(quinze) dias , prorrogivel por outro Unto por solicitaçao daquele . 	• 

I 	 I , 
Ar1235°- Sempre que o  Pe  feito se recusar a prestar informaçãO is  Camara,  

quando devidamente solicitado, o autar da Proposição devera produzir denúncia para 
efeito de casacão do mandato do infrat ar 

SEÇÃO  iv  
_ 

DOS PROCESSOS DESTITUIT,ÓRIO 

Art.236°- Sempre que qualquer Vereador propuser a destituição de membro 
da Mesa, o Plenário , conhecendo da ri ipresentação , deliberará prelimiummente , em 
face da prove documental oferecida por antecipação pelo representante sobre o 
processamento da matéria 	 ' 	; 	' F I 	 IF  I 

§1°- Caso o Plettatio se  it  anifeste pelo processamento da representação , 
atuada a mesma pelo Secretário , o Pi esidente ou seu  substitute  legal , efpr ele o 
denunciado, determinará a notificaçãO  le  acusado para pferecer defesa no  pram  de 15 
(quinze) dias e anotar testemutihas até máximo de 3 (tres) sendo-lhe enviada  aria  
da peça acusatória e dos documentos  mat:  a tenham instruído 

§2°- Se houver defesa , auando esta for anexada aos autos , .com os 
documentos que a acompanhatetn , o Presidente mandara notificar o representinte para 
confirmar a representação ou retirá-la , de prazo  des  (cinco) dias  

§3°- Se não houver defesa r  ou , se havende , o representante eonfirtnar a 
acusação ,  sera  sorteado relator para o jrocesso e convocar-se-a sessão extramdinaria 
para apreciação da matéria , 'na qual 'seta° inquiridas as testemunhas de defesa e 
acusação, até o  maxima  de 3 (tTC's) para pada lado 	 II 

I  on-  Não poderá funcionar como relator qualquer membro da Mesa . 

§5°- Na sessão ,o relator, que se assesserarit de servidor  di Camara  , 
inquirirá as testemunhas perante o Plenkio , podendo qualquer-  Vereador &gnarl1er-16es 
perguntas do que se lavrará assentada. 



LILO VIII 

DO REGIMENTO INTERNE) E DA ORDPVI RPUTMENTAL 
I 	t. 

CA ITLJLO I 

DAS QUESTOES DE OEDEM E DOS PRECEDENTE§, 
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, §6°- Finda a inquirição o Presidente de  Camara con  edera O (trinta) 
minutos, para se manifestarem individ ialmente o representante , o acusado e relator, 
seguindo-se a votação da matéria pelo Plenário 

§7°- Se o Plenário decidir , por 2/3  (dois terços) de votos dos Vereadores, 
pela destituição,  sera  elaborado projeti de resolução pelo Presidente da çonaissão de 
Legislação ,Justiça e Redação Final 

Art.237°- As intexpretações de  it  disposição do • Riegimento feitas pelo 
Presidente da Câmara,, em assuntos controversos,   desde que o mesmo assim 9  declare 
perante o Plenário, de oficio ou a requerimento de Vereador,  , constitnirao oreeedentes 
regimentais. ' 

Art.238"- Os casos não p:evistos neste Regimento sermo resolvidos 
soberanamente pelo Plenario , cuja desci'  des  se considemrão ao meamo incorpOradas .  

Art  239°- Questão de ordem t toda dúvida levantada em Plenario quanto a 
interpretação e a aplicação do Regimento » 	 E .  

-Parágrafo único- As quest:6es de ordent devem ser formuladas com 0 
clareza e com indicação precisa das disposições regimentais que se pretende elucidar, 1 sob pena do Presidente as repelir sumarianeme . 	• ' 	i , 1 

1 

	

	 Art.2.10"- Cabe ao Presidente resolver as questões de ordem ,  nip  sendo 
licito a qualquer Vereador opor-se 4 deciÃo t semprejuno de  seems°  ao Plenario . 

§1°- 0 recurso  sera  encamiih4j, à Comissão de Legislaçao , «Jpstjça e 
Redação Final ,para parecer. 

, 	I 
§2°- 0 Plenario , em face de parecer , decidirit,  o case concreto 

considerando-se a deliberação coma preju gadq . 
i‘ 

Art.241"- Os procedentes a me se referem os  arts.  237°, 239° e 240° §2° 
serão registrados em livro próprio , para aplicação aos casos analog:is , pelo Secretirio 
da Mesa . 



I- De 1/3 (uni te o) , no  income!  dos Vereadores; 

Il-DaMesa; 

Ill- De uma das Comissões da  Camara  

TITULO IX 

DA GESTÃO DOS SERVIçOS INTERNOS DA CÂMARA  

CAIITULO Ti 

61 

, 
DA DIVULGACAO DO REGIMENTO E DE SUA REFORMA: 

El 	I 
1 	1 I 	 1 	1 

Art.242°- A Secretaria da  Camara  fará produzir I periodieamente este 
Regimento, enviando copias 4 Biblioteca Municipal, ao Prefeito, ao Govenntdor do 
Estado , ao Presidente da Assembléia tegislativa , a cada um dos Vereadores e às 
instituições interessada em assuntos municipais . 	 i 	, , 	1  

1 

Art.24.3"- Ao fim de cada ar o legislativo a Secretaria da  Camara  sob a 
orientação da Comissão de Legislação, ustiça e Redação Final, elaborará e publicará 
separata a este Regimento , contende as deliberações  regimentals  tomadas pelo  
Pierian°,  com eliminação dos dispositi os revogados e os preee4entes  regimentals  
fimnulos 	 , ;! 

A rt.244G- Este Regimento Intémo somente poderá ei alterado , reformado 
ou substituído pelo voto da maioria absoluta dos membros da Edilidade  Mediae-le  
proposta: 	 ' 	4, 

Art  245°- Os serviços admini drativos da  Camara  incubein a sua 8p9retaria 
e regei-se-ao por aio regulamentar própria baixado pelo P4esidente ,  

Art  246°- As determinações rio Presidente a Secretaria sabre expedientes 
serão objeto de ordem de serviço e as  ins  ruções aos servidores sobre o desempenho de 
suas aliibuições constarão de portazias . ,.I 	 r 	j 

.247"- A Secretaria fornecéra aos interessailos , no prazo de 1'(4uirize) 
idias , as certidões que tenham requerivo ao Presidente  pars  defesa  de l  direitos e 
esclarecimentos de situação de interesse pesspal , bem coma preparara os expedientes 
de atendimento as requisições judiciais , _ndependentemeate de despaelto naprazo de 
5 (cinco) dias  

Camara. 
Art/48°- A Secretaria mantzrá os registros  necessaries  aos serviços da 

§1°-  Sao  obrigatórios os seguintes livros : 
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I- Livro de atas das sess5esjt  
411,1 

II- Livro de atas  (his  reuaid4clas Comissões  Pe 

III- Livro de registros de leiSi; 

IV- Decretos legislativos; 

V- Resoluções; 	 FÁ  

VI- Livro de atos da Mesa e'atos da Presidência; 

VII- Livro de termos de posser?  de servidores; 

VIII- Livro de termos ddi contratos, 
, 

IX- Livro de precedentes regimentais . 
t 

§2°- Os livros  sear)  abertos, rubricados e encerrados pelo Sectetario da 
Mesa  

1 . 	d. 
Art.249"- Os papeis da  Camara sera°  confeccionados no taananhO pficial e 

timbrados com simbolo identificativo, conforme ato da presidéti.. 

Art.250°- As despesas da Ci.mara', dentro dõs  brinks  tias disponibilidades 
orçamentarias consignadas no orçamento 4ç Mimicipto e dos;  crédito 	banal.% , 
serão ordenadas pelo Presidente da  Can  ara 	 ! ' 

' 
Art.251°- A movimentaçar financeira dos recursos orcamentqrios da 

Cantina  sera  eletuada em instituiçõei financeiras oficiais , cabendo i'ite"souraria 
movimentar os recursos que lhe forem!  iberadps . 	' 	' 	; 1 	4 4 "4 

Art.252°- As despesas mit das 4e pronto pagamento definiclais' em lei 
espeo  flea  podei do ser pagas mediante a adoção do regime de adiantamento:,. ! 

A rt.253"- A contabilidade &  Camara  encaminhará as suas demosirações até 
o Ma 15 (quinze) de cada mês , para fins de incorporação à coritaliilidadf central da 
Prefeitura . 	 110., 

Art.254"- No período de 15 de abril a 13 de junho de cada exfrpcio , na 
Secietaria da  Camara  e no horário  di;  senAfuncionamento as contas ,doriMunicipio 
ficarão a disposição dos cidadéos para exame e apreciaç'ao , na forma espabqkcida da 
Lei Orgânica Municipal 	 v  



TITULO X 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 
V.  

ubjleação , • 
I 

Art.255°- A publicação dos expedientes da Eimmra obseryari o  Mafiosi°  em ato nonnativo a ser baixado pela Mesa. 	 I 	I 

Art.256°- Nos dias de sessi o deverio estar hasreadas IsI ng cçliftcio e n° recinto do Plenário, as bandeiras do  Pals  do gstadole d° Mw°011'iRr* observadaa legislação federal 

no Legislativo ; ,1498f dias de ponto 

Art.258°7  Os prazos prçvistos neste 1egimemta:.1,, são. •contínuos e 
inrrelevaveis , contando-se o dia do  serf  coMc9Q e o dia derseul't0110 i oment" :se , 
suspendendo por motivo de recesso . 

Art.259°- i1 /4  data de vige mia deste RegullelnQ ficaragl  Pr9.111dicados 
quaisquer projeto de resolução em materia regimental  el  revogados tpdos os 
precedentes firmados sob o império do Regimento anterior 

g Art.257- Não haverá exj ediente 
facultativo decretado pelo Município . 

I 

Art.260°-  Flea  mantido 	sessão legislativa em 
membros da Mesa e das Comissões Pei manentes  

Art  261°- Este Regimento entrara em vigor 
revogadas a..4 disposições em contrario 

clasp , o ouniero de 
, 
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