ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNICIPAL DE UAUÁ
CNPJ N9 04.225.993/0001-50

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 05/2020
"Aprova o Regimento Interno da Câmara
Municipal de
Uauá, e dá
outras
providências."

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Uauá, Estado da Bahia, FAZ SABER que a
Câmara de Vereadores aprovou e promulgou a seguinte Resolução:

TITULO I

DA CÂMARA

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art 1° - A Câmara Municipal, reunir-se-á anualmente, independentemente de
convocação, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1® agosto a 15 de dezembro.

CAPÍTULO II
DA SEDE DA CÂMARA

Art. 2® - As Sessões da Câmara de Vereadores ocorrerão no recinto de suas

instalações, ressalvadas os casos de necessidade imperiosa ou através de
deliberação do Plenário sobre a mudança, mesmo que provisória de sua sede.
§1® - Qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara, na parte do recinto
que lhe é reservado, exceto as de caráter secreto, deliberada por maioria absoluta
dos membros da Câmara.

§2® - A Câmara poderá processar e pagar suas despesas, utilizando-se, para tanto,
de departamento de contabilidade próprío.
Art. 3® - No recinto de reuniões do Plenário, não poderão ser afixados quaisquer

símbolos, quadros, faixas, cartazes ou fotografias que impliquem propaganda políticopartidária, ideológica, religiosa ou de cunho proporcional de pessoas vivas ou de
entidades de qualquer natureza.

Parágrafo Único- O disposto no caput deste artigo não inviabiliza a colocação de
brasão ou bandeira da Nação, do Estado ou do Município, na forma da legislação
aplicável, bem assim de obra artística que tenha como escopo a preservação de vulto
eminente da história do país, do Estado ou do Município.

Art. 4° - Somente por deliberação do Plenário e quando o interesse público o exigir
poderá o recinto de reuniões da Câmara ser utilizado, para fins estranhos à sua
finalidade.

CAPITULO 111

DAS SESSÕES PREPARATÓRIAS

Art. 5° - No primeiro ano de cada legislatura, no dia primeiro de janeiro, às dez horas,

em sessão preparatória e de instalação, independentemente de número, os
Vereadores reunir-se-ão para posse, eleição e posse da Mesa Diretora e posse do
Prefeito e Vice-Prefeito.

§1° • Assumirá a direção dos trabalhos o Vereador mais idoso, o qual passará a
funcionar como Presidente em Exercício, que, nesta condição, convidará um dos
Vereadores para funcionar como secretário, cabendo a esse recolher as cópias
autenticadas dos diplomas.

§2® - Encerada a fase prevista no parágrafo anterior, o Presidente em exercício, de
pé, prestará o seguinte compromisso teor:
"Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a
Lei Orgânica Municipal, observar as leis, desempenhar o mandato que

me foi confiado e trabalhar pelo progresso do Município e bem-estar
de seu povo, dentro dos princípios democráticos e de justiça."

§3® - Prestado o compromisso pelo o Presidente em exercício, o secretário fará a
chamada nominal de cada Vereador, que declarará:
"Assim o prometo"

§4® - O Vereador que não tomar posse na sessão prevista neste artigo deverá fazê-lo
no prazo de 15(quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara Municipal.
§5® - No ato da posse, os Vereadores deverão desincompatibilizar-se e fazer
declaração de seus bens, repetida quando do término do mandato, sendo ambas
transcritas em livro próprio, resumidas em ata e divulgadas para conhecimento
público.

Art. 6® - Após empossados todos os Vereadores, o Presidente em exercício dará
posse ao Prefeito e Vice-prefeito, eleitos no mesmo pleito,fazendo ambos o juramento
previsto no § 2® do artigo anterior.

§1® - Se decorridos quinze dias da data fixada para a posse, o Prefeito ou o VicePrefeito, salvo motivo justificado, aceito pela Câmara, não tiver assumido o cargo, este
será declarado vago pelo Plenário. Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, assume
o Vice-Prefeito, e, na falta ou impedimento deste, o Presidente da Câmara.

§2° - O Vereador que não tomar posse na data prevista no artigo 5°, deverá fazê-lo
dentro de quinze dias, sob pena de perda do mandato e convocação do respectivo
suplente, salvo por motivo justo, aceito pela maioria dos membros da Câmara.
§3° - Na falta de Sessão Ordinária ou Extraordinária, nos prazos indicados nos §§1°
e 2°, a posse poderá ocorrer na Secretaria da Câmara, perante o Presidente ou seu
substituto legal, observados todos os demais requisitos, devendo ser prestado
compromisso, na primeira Sessão subsequente.
§4° - Prevalecerão para os casos de posse superveniente ao início da Legislatura,
seja de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador ou Suplente, os prazos e critérios
estabelecidos para o início da legislatura.
§5® - A recusa do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador ou Suplente em tomar posse,
importa em renúncia tácita do mandato, devendo o Presidente, após o decurso do
prazo, declarar extinto o mandato.

TITULO II

DOS ÓRGÃOS DA CÂMARA MUNICIPAL
CAPÍTULO I
DA MESA DA CÂMARA

SEÇÃO I

DA ELEIÇÃO, FORMAÇÃO DA MESA E SUAS MODIFICAÇÕES

Art. 7® - A Mesa da Câmara Municipal será eleita para um mandato de dois anos,
proibida à recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente e
se comporá do Presidente, Vice-Presidente, 1® e 2® Secretários.
Art 8® - Ato contínuo a posse dos vereadores eleitos, prefeito e vice-prefeito,

encerrado o pronunciamento dos empossados, o Presidente em exercício,
comunicará aos presentes os atos preparatórios para eleição da Mesa, com a
apresentação e recebimento das inscrições dos candidatos aos cargos da mesa
Diretora, que serão afixadas no quadro de avisos da sede da Câmara para
conhecimento público.

§1® - Caberá impugnação da inscrição do vereador ao cargo da Mesa Diretora ao
Presidente em exercício, por quaisquer dos vereadores eleitos, no prazo de dois dias
úteis, desde que a chapa não atenda aos Princípios Constitucionais, Lei Orgânica
Municipal e as disposições contidas neste Regimento.

§2®.O candidato ao Cargo da Mesa Diretora impugnado será citado para apresentar
defesa, no prazo de dois dias úteis, encaminhando-a ao Presidente em exercício.

§3® - O Presidente da Câmara em exercício, escolherá um vereador que não seja
candidato a quaisquer dos cargos da Mesa Diretora, encaminhando-lhe o pedido de
impugnação e a defesa, para apreciação e emissão de parecer sobre a impugnação
ou não da candidatura, que será debatido e apreciado na sessão em que se der a
eleição, ocorrendo o acolhimento ou não do parecer pela impugnação, por voto da
maioria simples dos vereadores presentes.
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§4® - Inexistindo vereador que se adeque a condição do parágrafo anterior, a emissão
de parecer sobre a impugnação da chapa será realizada pelo Procurador Municipal,
se não existir Assessor Jurídico ou Cargo Assemelhado na Câmara de Vereadores, o
qual emitirá parecer, atendendo a disposição do parágrafo anterior.
§5® - A eleição dos candidatos aos cargos da mesa diretora ocorrerá em sessão
especial, convocada para oito dias úteis após a sessão de posse, verificando-se a
presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, que, primeiro votarão o

parecer em caso de impugnação de candidatura, nos termos dos §§4® e 5®, para, após,
votarem pela escolha da chapa vencedora.

§6® - Na eleição da Mesa, observar-se-á o seguinte procedimento:
I - realização, por ordem do Presidente em exercício, da chamada regimental
para verificação do quórum;

II - indicação individual dos candidatos a cada cargo da Mesa;
III - preparação das cédulas, que serão impressas, mimeografadas, manuscritas
ou datilografadas, com a indicação dos nomes dos candidatos e respectivos
cargos;

IV - preparação da folha de votação, para cada cargo, individualmente, chamada

dos vereadores para assinatura e declaração do voto;
V - proclamação do resultado pelo presidente da Mesa, para cada cargo,
individualmente, após o procedimento do item anterior;

VI - apuração, mediante a leitura dos votos pelo presidente, que determinará a
sua contagem.

VII - Ao término da votação, sendo eleitos os componentes da Mesa por maioria
simples dos votos, que ficarão, automaticamente, empossados.

VII - a realização de segundo escrutínio, com os Vereadores mais votados que
tenham obtido igual número de votos; persistindo o empate, os candidatos
disputarão os cargos por sorteio.

§7® - Não havendo número legal para eleição, o Presidente em exercício permanecerá
na Presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa.

§8®-À vista dos resultados, o Presidente da sessão proclamará os eleitos e passará
a direção dos trabalhos ao Presidente empossado que, com o primeiro secretário,
ocupará a Mesa.

§9® - Encerrado os trabalhos de eleição e posse da Mesa,o Presidente abrirá a palavra
para as representações partidárias, tratando estas somente de assuntos referente ao
evento.

§10 - Com o fim da palavra do último orador, o Presidente anunciará, solenemente o
início dos trabalhos legislativos, dando em seguida por encerada a sessão.
§11 - O Mandato da Mesa será de dois anos, não sendo permitida a reeleição para o
período subsequente, atendendo-se as disposições do art. 8®, e demais artigos deste
Regimento, que tratam da eleição em início de mandato, sendo que seus mandatos
se encerram ainda com:

I - a posse da nova Mesa;

II - o termino do mandato parlamentar;

III - a renúncia ao cargo apresentada por escrito;
IV -a destituição;
V - pela perda ou suspensão dos direitos políticos;
Art. 9° - Na penúltima sessão do primeiro período da legislatura, serão recebidas as
inscrições dos candidatos à composição da nova mesa diretora, passando a incidir, a
partir daí, as disposições contidas no art. 8° deste Regimento quanto a forma da
eleição, impugnação e prazos.

§1" - A eleição da nova mesa diretora ocorrerá na última sessão do primeiro período
legislativo, dia 15 de dezembro, observado o prazo do §5° do art. 8° deste Regimento,
quando então, se não for suficiente, será realizada no primeiro dia útil após o seu
vencimento.

§2"- Não havendo número legal para eleição da nova mesa diretora na última sessão
do primeiro período legislativo, o Presidente em exercício permanecerá na

Presidência e convocará sessões diárias, até que ocorra a eleição da nova Mesa
Diretora.

§3° - Vagando-se qualquer cargo da mesa, será realizada a eleição, para o seu
preenchimento, no expediente da primeira sessão seguinte à verificação da vaga, não
podendo concorrer vereadores ocupantes dos demais cargos da mesa.

§4°-O vereador eleito para ocupar o cargo vago, apenas completará o prazo do
mandato.

§5' - Em caso de renúncia total da Mesa, proceder-se-á nova eleição, na sessão
imediata àquela em que se deu a renúncia, sob a presidência do vereador mais votado
entre os presentes.
§6** - Os membros da Mesa não poderão fazer parte das Comissões Permanentes.

Art. 10- Nas faltas ou impedimentos dos membros da Mesa, utilizar-se-á a seguinte
fórmula para substituição das vagas.
I - O Presidente será substituído pelo Vice-Presidente;

II - O Vice-Presidente será substituído pelo 1° Secretário;
III - O 1° Secretário será substituído pelo 2° Secretário;
IV - ausentes. Presidente e Vice-Presidente, o 1® Secretário os substituirão;

V - ausentes ambos os Secretários, o Presidente convidará qualquer Vereador
para assumir,"Ad hoc", os trabalhos da Mesa;
VI - ausentes todos os membros da Mesa, assumirá a presidência, o Vereador

mais idoso entre os presentes, que escolherá entre seus pares um Secretário.

Art. 11 - Qualquer membro da Mesa poderá ser destituído pelo voto de 2/3 (dois
terços) dos Vereadores, sendo o procedimento adotado, o mesmo, no que couber,
previsto no Art. 8®.

SEÇÃO II
DA COMPETÊNCIA DA MESA E DE SEUS MEMBROS

Art 12 -

A Mesa é órgão diretor de todos os trabalhos legislativos e

administrativos da Câmara Municipal.

Art 13- Compete a Mesa;

I - propor Projetos de lei que criem ou extingam cargos da Câmara, bem como
lhes fixem os respectivos vencimentos;
II - elaborar a proposta orçamentária da Câmara a ser incluída na proposta

orçamentária do Município e fazer, mediante ato, a discriminação analítica das
dotações respectivas, bem como, alterá-las quando necessária;
III - apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares
ou especiais, através da anulação parcial ou total da dotação da Câmara;
IV - elaborar e expedir atos sobre:

a)discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara, bem como
sua alteração, quando necessária;
b)suplementação das dotações do orçamento da Câmara, observado o limite
de autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para sua
cobertura sejam provenientes da anulação, total ou parcial, de suas dotações
orçamentárias;

c) atualização da remuneração dos Vereadores, nas épocas e condições
previstas em lei.
V - tomar todas as medidas necessárias à regularidade dos trabalhos
legislativos;
VI - promulgar a Lei Orgânica e suas emendas, dentro de dez dias úteis;
VII - representar, junto ao Executivo, sobre necessidades de economia interna;
VIII - contratar, na forma da lei, por tempo determinado, pessoal ou serviço para
atender à necessidade temporária e ou excepcional e de interesse público;

IX - representar, por decisão da Câmara, sobre a inconstitucionalidade de lei ou
ato municipal;
X - propor projetos de decreto legislativo, dispondo sobre:

a)licença ao Prefeito para afastamento do cargo;
b) autorização ao Prefeito para, por necessidade de serviço, ausentar-se do
Município por mais de quinze dias;

c) fixação do subsídio e da verba de representação do Prefeito e VicePrefeito, para a legislatura seguinte, sem prejuízo da iniciativa de qualquer
Vereador na matéria, até o dia trinta de Outubro do último ano da legislatura;
XI • propor resoluções concessivas de licença e afastamento dos Vereadores;

XII - propor projetos de resolução, dispondo sobre a fixação da remuneração dos
Vereadores e verba de representação do Presidente da Câmara, para a
legislatura seguinte, sem prejuízo da iniciativa de qualquer Vereador na matéria,

até o dia trinta de outubro do último ano da legislatura;
XIII •organizar o cronograma de desembolso das dotações da Câmara;
XIV - enviar ao Executivo, na época fixada em Lei, as contas do Legislativo, para
incorporação às contas do Município.
XV - deliberar sobre a convocação de sessões extraordinárias da Câmara;

XVI - receber as proposições apresentadas, recusando as que não
apresentarem as disposições regimentais;
XVII - assinar as resoluções e decretos legislativos;
XVIII - autografar os projetos de lei aprovados, para remessa ao Executivo;

XIX - emitir parecer de todas as proposições que tratarem de matéria
administrativa da Câmara.

XX - deliberar sobre a realização de sessão solene fora do recinto da edilidade.

Parágrafo Único - A Mesa deliberará sempre por maioria de seus membros.
SEÇÃO III
DO PRESIDENTE

Art 14-0 Presidente é o representante legal da Câmara nas suas relações externas,
cabendo-lhe as funções administrativas e diretivas das atividades internas,
competindo-lhe privativamente:
I - quanto às atividades legislativas:

a) determinar, por requerimento do autor, a retirada de proposição ainda não
incluída na ordem do dia;

b) recusar o recebimento de substitutivos ou emendas que não sejam
pertinentes à proposição inicial;

c) declarar prejudicada a proposição em face da rejeição ou aprovação de
outra com o mesmo objetivo, salvo requerimento que consubstanciar
reiteração de pedido não atendido ou resultante de modificação da situação
de fatos anteriores;

d) fazer publicar os atos da Mesa, da Presidência, portarias, bem como as

resoluções e decretos legislativos, dentro de dez dias úteis, e as Leis que tiver
de promulgar, dentro do prazo legal;

e) votar quando a matéria exigir o quorum favorável de 2/3 (dois terços) dos
membros, na eleição da Mesa e quando houver empate em qualquer votação
no Plenário;

f) promulgar as resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com
sanção tácita, ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário.

g)expedir decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito e resolução
de cassação do mandato do Vereador;

h) reapresentar proposição à consideração do Plenário, devendo afastar-se
da Presidência para discutir o assunto;

II - quanto às atividades administrativas:
a)comunicar a cada Vereador, por escrito, com antecedência mínima de vinte

e quatro horas, a convocação de sessões extraordinárias, durante o período
normal ou de sessão legislativa extraordinária durante o recesso, quando esta
ocorrer fora da sessão, sob pena de se submeter a processo de destituição.

b) autorizar o desarquivamento de proposições;
c)encaminhar processos ás Comissões permanentes e incluí-los na pauta;
d) zelar pelos prazos do processo legislativo, bem como dos concedidos às
Comissões Permanentes e ao Prefeito;

e) nomear os membros das Comissões de assuntos relevantes, criadas por

deliberação da Câmara e designar-lhes substitutos;
f) declarar a destituição de membro das Comissões Permanentes nos casos
previstos neste Regimento;

g) encaminhar para parecer prévio, a prestação de contas do Município ao
Tribunal de Contas;

h) anotar, em cada documento, a decisão tomada;

i) mandar anotar, em livro próprio, os precedentes regimentais, para solução
de casos análogos;

j) organizar a ordem do dia pelo menos 48 horas antes da sessão respectiva,
fazendo dela constar obrigatoriamente, com ou sem parecer das comissões,
os projetos de lei com prazo fatal de apreciação;

k) providenciar, no prazo máximo de dez dias úteis, a expedição de certidões
que lhe forem solicitadas, para defesa de direitos e esclarecimento de
situações relativas às decisões, atos e contratos;
1} convocar a Mesa da Câmara, pelo menos a cada bimestre,

m) promover a execução das deliberações do Plenário;

n) assinar a ata das sessões, os editais, as portarias e o expediente da
Câmara;

o) dar andamento legal aos recursos interpostos contra atos seus, da Mesa,
ou do Presidente de Comissão;

p) dar posse ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores que não foram
empossados no primeiro dia da legislatura e aos suplentes de Vereadores;

q) declarar extinto o mandato de Prefeito, Vice- Prefeito e Vereadores, nos
casos previstos em lei;
r) devolver à Tesouraria da Prefeitura saldo existente na Câmara ao final do
exercício;

s) assinar os autógrafos dos projetos de lei destinados à sanção e
promulgação pelo Chefe do Executivo;
t) nomear um Tesoureiro para, em conjunto, promover todos os atos
pertinentes ao exercício do cargo.
III - quanto às sessões:
a) presidir, abrir, encerrar, suspender e prorrogar as sessões, observando e

fazendo observar as normas legais vigentes e as determinações do presente
Regimento;

b) determinar ao Secretário a leitura das comunicações dirigidas à Câmara e
das Atas;

c)determinar de ofício, ou a requerimento de qualquer Vereador em qualquer
fase dos trabalhos, a verificação de presença;
d) declarar a hora destinada ao Expediente, à Ordem do Dia e á Explicação
Pessoal, e os prazos facultados aos oradores;

e)anunciar a Ordem do Dia e submeter á discussão e votação a matéria dela
constante;

f) conceder ou negar a palavra aos Vereadores, nos termos deste Regimento,

e não permitir divagações ou apartes estranhos ao assunto em discussão;
g)interromper o orador que se desviar da questão em debate, ou falar sem o
respeito devido à Câmara, ou a qualquer de seus membros, advertindo-o,
chamando à ordem e, em caso de insistência, cassando-lhe a palavra,
podendo, ainda, suspender a sessão, quando não atendido e as
circunstâncias exigirem;

h)chamar a atenção do orador, quando se esgotar o tempo a que tem direito;
i) estabelecer o ponto da questão sobre o qual devam ser feitas as votações;
j) decidir sobre o impedimento de Vereador para votar;
k) anunciar o que se tenha de discutir ou votar e proclamar o resultado das
votações;

I) resolver soberanamente, qualquer questão de ordem ou submetê-la ao
Plenário, quando omisso o Regimento;

m)anunciar o término das sessões, avisando, antes, aos Vereadores sobre a
sessão seguinte;

n) comunicar ao Plenário a declaração da extinção de mandato;
o)- presidir a sessão ou sessões de eleição da Mesa do período seguinte.
IV - quanto aos serviços da Câmara:
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a) promover e readmitir funcionários da Câmara, concedendo-lhes férias e
abono de faltas;

b) superintender o serviço da Secretaria da Câmara; autorizar, nos limites do
orçamento, as suas despesas e requisitar o numerário ao Executivo;
c) apresentar ao Plenário, até o dia 20 de cada mês, o baiancete relativo às
verbas recebidas e às despesas do mês anterior;

d) proceder às licitações, para compras, obras e serviços da Câmara, de
acordo com a legislação pertinente;

e) rubricar os livros destinados aos serviços da Câmara e de sua Secretaria,
ou designar funcionários para fazê-lo, exceto os livros destinados às
Comissões Permanentes;

f) fazer, ao fim de sua gestão, relatório dos trabalhos da Câmara;

g) nomeação, exoneração, promoção, comissionamento, concessão de
gratificações, licenças, colocação em disponibilidade, demissão,
aposentadoria e punição de funcionários da Câmara Municipal, após
apuração, em processo administrativo;

h) abertura de sindicância e de processos administrativos e aplicação de
penalidades;

V - quanto às relações externas da Câmara:
a) dar audiência pública na Câmara, em dias e horas pré-fixados;
b) superintender e censurar a publicação dos trabalhos da Câmara, não
permitindo a de pronunciamento que envolva ofensas às Instituições
Nacionais, propaganda de guerra, de subversão da ordem política ou social,
de preconceitos de raça, de religião ou de classe, que configurarem crimes
contra a honra ou contiverem incitamento á prática de crimes de qualquer
natureza;

c) manter, em nome da Câmara, todos os contatos com o Prefeito e demais
autoridades, representando-a, nas esferas extrajudicial e judicial;

d) encaminhar ao Prefeito os pedidos de informações formulados pela
Câmara;

e)contratar assessoria jurídica, por licitação pública ou dispensa de licitação,
atendidas as disposições da Lei de Licitações Públicas, bem como, advogado,
mediante autorização do Plenário, para a propositura de ações judiciais e,
independentemente de autorização, para a defesa nas ações que forem
movidas contra a Câmara ou contra ato da Mesa ou da Presidência;

f) substituir o Prefeito na falta deste, e do Vice-Prefeito, completando, se for o
caso, o seu mandato, ou até que se realizem novas eleições, nos termos da
legislação pertinente;

g)solicitar a intervenção no Município, nos casos admitidos pela Constituição
do Estado;
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h) interpelar judicialmente o Prefeito, quando este deixar de colocar à
disposição da Câmara, no prazo legal, as quantias requisitadas ou a parcela
correspondente ao duodécimo das dotações orçamentárias;
j) representar a câmara judicial e extrajudicialmente.
VI - quanto à Polícia Interna:
a) policiar o recinto da Câmara com auxílio dos seus funcionários, podendo
requisitar elementos de corporações civis ou militares para manter a ordem
interna;

b) permitir que qualquer cidadão assista às sessões da Câmara, na parte do
recinto que lhe é reservado;
c) obrigar a se retirar do recinto, sem prejuízo de outras medidas, os

assistentes que não observarem estes deveres;
d) determinar a retirada de todos os assistentes se a medida for julgada
necessária;

e)se, no recinto da Câmara, for cometida qualquer infração penal, efetuar a
prisão em flagrante, apresentando o infrator à autoridade competente, para

lavratura do auto e instauração do processo- crime correspondente; se não
houver flagrante, comunicar â autoridade policial competente, para
instauração do inquérito;

f) admitir, no recinto do Plenário c em outras dependências da Câmara, a seu
critério, somente a presença dos Vereadores e funcionários da Secretaria
Administrativa, estes quando em serviço;
g) credenciar representantes dos órgãos da imprensa escrita, falada e
televisionada que solicitar, para trabalhos correspondentes à cobertura
jornalística das sessões.

Art. 15 - Na hipótese de comportamento de vereador, no recinto da Câmara, que
atente a ética e decoro parlamentar ou que importe em excesso a ser reprimido, o
Presidente verificará sobre a necessidade de suspensão da Sessão, bem como
conhecerá do fato e, conforme a sua gravidade e, em atenção ao princípio da
proporcionalidade, tomará as seguintes providências:

§1" - Encaminhar, na forrna de representação, a questão para apreciação da

Comissão Permanente de Ética e Disciplina, que emitirá parecer sobre a conduta
parlamentar.

§2» - Reunida a Comissão, o representado será notificado, dentro de três dias, para
apresentação, por escrito, de defesa prévia, no prazo de dez dias.

§3° - Findo o prazo estabelecido no parágrafo anterior, a Comissão, de posse ou não
da defesa prévia, procederá às diligências que entender necessárias, emitindo, ao
final de vinte dias, seu parecer, que poderá indicar, de uma simples suspensão a
destituição do cargo, e que será colocado a apreciação do plenário, na primeira
sessão plenária, sendo acolhido ou rejeitado, por maioria absoluta dos Edis.

§4"- O denunciado poderá acompanhar as diligências da Comissão.
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§5® - Quando o Presidente da Câmara for omisso ou exorbitar das funções que lhe
sâo atribuídas neste Regimento, qualquer vereador poderá reclamar sobre o fato,
cabendo recurso do ato ao Plenário, o qual seguirá a tramitação indicada neste
Regimento.

§6° - O Presidente deverá cumprir a decisão soberana do Plenário sob pena de
destituição.

§7° - O Presidente da Câmara, quando da utilização da palavra, para direcionamento
das atribuições definidas neste Regimento, não poderá ser interrompido ou aparteado,
devendo os demais edis respeitarem a tramitação estabelecida neste Regimento, para
manifestação nas Sessões.

SUBSEÇÃO ÚNICA
DA FORMA DOS ATOS DO PRESIDENTE

Art 16 - Os atos do Presidente ainda observarão o seguinte;
a)- outros casos determinados em lei ou resolução;

b) Instruções, para expedir determinações aos servidores da Câmara.

SEÇÃO IV
DAS ATRIBUIÇÕES DOS SECRETÁRIOS
Art. 17 - A Competência dos Secretários será determinada nos seguintes termos:
I- Compete ao 1" Secretário:

a) constatar a presença dos Vereadores ao abrir a sessão, confrontando-a
com o Livro de Presença, anotando os que compareceram e os que faltaram,
com causa justificada ou não e consignar outras ocorrências sobre o assunto,
assim como encerrar o referido livro, ao final da sessão;

b) fazer a chamada dos Vereadores nas ocasiões determinadas pelo
Presidente;

c) ler, e alternadamente, com o segundo Secretário, a matéria do expediente
e demais papéis que devam ser do conhecimento do Plenário;
d)fazer inscrição de oradores;
e) redigir ou superintender a redação da ata, resumindo os trabalhos da
sessão, assinando-a juntamente com o Presidente;

f) redigir as atas das sessões secretas e efetuar as transcrições necessárias;
g)assinar os atos da mesa, com os demais Membros;

h) fazer recolher e guardar, em boa ordem, os projetos e suas emendas,
indicações, moções e pareceres das Comissões e encaminhar os processos
12

às mesmas, mediante carga, exigindo sua devolução, decorrido o prazo
regimental.

i) dirigir e inspecionar os trabalhos da Secretaria, determinando providências,
para o bom andamento do seu serviço;
j) autenticar os papéis sob a sua guarda, bem como as cópias e certidões que
forem solicitadas à Câmara;

k) dirigir e organizar as publicações dos trabalhos da Câmara e assiná-los,
quando necessário,

I) expedir convites para as Sessões, de acordo com as instruções do
Presidente,

m) fomecer aos vereadores esclarecimentos sobre qualquer matéria
relacionada a atividade dos Secretários.

n) manter a disposição do público, cópias do dos projetos a serem discutidos,
bem como as contas municipais;

o) informar, em cada início de sessão legislativa anual, o número de eleitores

existente no Município, bem como do percentual exigido, e sua representação
numérica, para ingresso de proposição de iniciativa popular;
p)receber e assinar, em conjunto com o Presidente, correspondências oficiais
expedidas pela Câmara.

II - Compete ao 2° Secretário:
a)assinar os atos da Mesa, com os demais Membros;

b)substituir o primeiro Secretário na sua ausência, licença ou impedimento;
c) colaborar com o primeiro Secretário, quando da chamada dos vereadores,
no início da Ordem do Dia e nos demais casos previstos neste Regimento.

d) auxiliar a redação das Atas, fazer a sua leitura e assina-las depois do
primeiro Secretário;

e) tomar nota dos vereadores que pediram a palavra, para observações e
reclamações que sobre as Atas forem feitas;
f) proceder à verificação das cédulas das votações secretas;
g) auxiliar o primeiro Secretário, quando preciso, na elaboração de
correspondências oficiais.

CAPITULO

DA SUBSTITUIÇÃO DA MESA

Art. 18 - Ao Vice-Presidente compete substituir o Presidente, fora do Plenário, em sua
falta, ausência, impedimento ou licença,ficando, nas duas últimas hipóteses, investido
na plenitude das respectivas funções.
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§1° - Ausentes, do Plenário, os Secretários, o Presidente convidará qualquer
Vereador, para substituição em caráter eventual.
§2° - Na hora determinada para o início da Sessão, verificada a ausência dos
membros da Mesa, assumirá a Presidência o Vereador mais votado dentre os

presentes que escolherá entre os seus pares um Secretário.

§3** - A Mesa, composta na forma do parágrafo segundo, dirigirá os trabalhos até o
comparecimento de algum membro titular.

CAPÍTULO 111

DA EXTINÇÃO DO MANDATO DA MESA
SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 19 - As funções dos membros da Mesa cessarão:
I - pela posse da Mesa eleita para o mandato subsequente;

II - pela renúncia, apresentada por escrito;
III - pela destituição;

IV - pela cessação ou extinção do mandato de Vereador;

V - pela posse de vereador investido, no cargo de Secretário Municipal.
§1° - Na vacância de qualquer cargo da Mesa, será realizada eleição, no expediente
da primeira Sessão Ordinária seguinte para completar o mandato.

§2° - Em caso de renúncia ou destituição total da Mesa, proceder-se-á nova eleição
para completar o período de mandato, na sessão imediata aquela em que ocorreu a
renúncia ou destituição, sob a presidência do vereador mais votado dentre os
presentes.

SEÇÃO II
DA RENÚNCIA DA MESA

Art. 20 - A renúncia do Vereador ao cargo que ocupa na Mesa dar-se-á por ofício a
ela dirigido e efetivar-se-á independentemente de deliberação do Plenário, a partir do
momento em que for lido em Sessão.

Parágrafo Único - Em caso de renúncia total da Mesa o ofício respectivo será levado
ao conhecimento do Plenário pelo Vereador mais votado dentre os presentes,
exercendo o mesmo as funções de Presidente.

SEÇÃO III
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DA DESTITUIÇÃO DA MESA

Art 21 - Os membros da Mesa, isoladamente ou em conjunto, poderão ser destituídos
de seus cargos, mediante Resolução aprovada por dois terços, no mínimo, dos
membros da Câmara, assegurado o direito de ampla defesa.

Parágrafo Único - E passível de destituição do membro da Mesa quando faltoso,
omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuições regimentais, ou exorbite
das atribuições a ele conferidas por este Regimento.

ArL 22-0 processo de destituição terá início por denúncia apresentada por Vereador,
dirigida ao Plenário e lida pelo seu autor em qualquer fase da sessão,
independentemente de prévia inscrição ou autorização do Presidente.
§1° - Na denúncia, deve ser mencionado o membro faltoso, escritas,
circunstanciadamente, as irregularidades que tiver praticado e especificadas as
provas que se pretende produzir.

§2' - Lida a denúncia, será imediatamente submetida ao Plenário pelo Presidente,
salvo se este for envolvido nas acusações, caso em que essa providência e as demais
relativas ao procedimento de destituição competirão ao Vice-Presidente e, se este
também for envolvido, ao Vereador mais votado não envolvido na denúncia entre os
presentes.

§3» - O membro da Mesa, envolvido nas acusações, não poderá presidir nem
secretariar os trabalhos quando e enquanto estiver sendo discutido ou deliberado
qualquer ato relativo ao processo de destituição.

§4® - Se o acusado for o Presidente, será substituído na forma do § 2°, e se for um
dos Secretários, será substituído por qualquer Vereador, convidado por quem estiver
exercendo a Presidência.

§5®. O denunciante e o denunciado ou denunciados são impedidos de votar na
denúncia, não sendo necessária a convocação de suplente para esse ato.

§6® - Considerar-se-á recebida à denúncia se for aprovada pela maioria absoluta dos
Vereadores presentes.
Art 23 - Efetivada a denúncia, serão sorteados três Vereadores dentre os

desimpedidos, para compor a Comissão Processante, sendo o 1® sorteado, o
Presidente, e o 2®, o Relator.

§1® - Da Comissão não poderão fazer parte o denunciante e os denunciados;
§2® - Constituída a Comissão Processante, o Presidente marcará reunião a ser
realizada dentro das quarenta e oito horas seguintes;
§30 - Reunida a Comissão, o denunciado ou denunciados serão notificados, dentro de

três dias, para apresentação, por escrito, de defesa prévia, no prazo de dez dias.
§4® - Findo o prazo estabelecido no parágrafo anterior, a Comissão, de posse ou não
da defesa prévia, procederá às diligências que entender necessárias, emitindo, ao
final de vinte dias, seu parecer.

§5® - O denunciado ou denunciados poderão acompanhar as diligências da Comissão.
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Art. 24 - Findo o prazo de vinte dias, serão adotadas as seguintes providencias;

I - No caso de conclusão pela procedência das acusações, a Comissão deverá
apresentar, na primeira sessão ordinária subsequente, projeto de resolução
propondo a destituição do denunciado ou dos denunciados, devendo ser
observada a tramitação ora descrita:

a) O projeto de resolução será submetido à discussão e votação únicas,
convocando-se os suplentes do denunciado ou dos denunciados para efeito
de quórum.

b) Os Vereadores, o relator da Comissão Processante e o denunciado ou
denunciados terão, cada um, trinta minutos, para discussão do projeto de
resolução, vedada a cessão de tempo.

c) Terão preferência, na ordem de inscrição, respectivamente o relator da
Comissão Processante e o denunciado ou denunciados, obedecida, quanto
aos denunciados, a ordem utilizada na denúncia.

II - Concluindo pela improcedência das acusações, a Comissão Processante
deverá apresentar seu parecer na primeira sessão ordinária subsequente, para
ser lido na fase do expediente.

Parágrafo Único- A aprovação do projeto de resolução, pelo quórum de dois terços,
implicará o imediato afastamento do denunciado ou dos denunciados, devendo a

resolução respectiva ser dada à publicação pela autoridade que estiver presidindo os
trabalhos nos termos do § 2° do artigo 23, dentro do prazo de quarenta e oito horas,
contados da deliberação do Plenário.

TITULO III

DOS VEREADORES

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 25- Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos,

no exercício do mandato e nas circunscrições do município, desde que não se
configurem em ofensas morais graves e atentem a ética e ao decoro parlamentar.
Art. 26- Os Vereadores não serão obrigados a testemunhar perante a Câmara sobre
informações recebida ou prestada em razão do exercício do mandato, nem sobre as
pessoas que lhe confiaram ou delas receberam informações.

Art. 27- É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos nesse
Regimento Interno, o abuso das prerrogativas asseguradas aos Vereadores ou a
percepção, por estes, de vantagens indevidas.

CAPITULO II

DA PERDA E DA SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DO MANDATO
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Art 28- Os Vereadores não poderão:

I - Desde a expedição do diploma:
a) Firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas
concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato
obedecer a cláusulas uniformes;

b)

Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os

de seja demissível "aof nutum", nas entidades referidas na alínea anterior;
II - Desde a Posse:

a)

Ser proprietário, controlador ou diretor de empresas que gozem de favor

decorrente de contrato, de cláusulas não uniformes, celebrado com o

município ou nele exercer função remunerada;
b) Ocupar cargo ou função em que seja demissível "ad nutum" nas
entidades referidas na alínea "a" do inciso anterior, salvo o caso do Secretario
Municipal ou equivalente;

c)

Patrocinar causas em que seja interessado, qualquer das entidades

mencionadas na "a" do inciso anterior,
d) Ser titular de mais de um mandato eletivo.

Art 29- Perderá o mandato o Vereador que:

I - infringir qualquer das posições do artigo anterior;
II - Cometer abuso de suas prerrogativas;
III - Faltar com o decoro parlamentar;

IV - incorrer nas disposições do Art. 15 deste Regimento;

V - faltar a um terço das sessões ordinárias, em cada sessão legislativa,
ressalvado o caso de licença ou missão oficial autorizada na forma deste
Regimento;

VI - que deixar de tomar posse, sem motivo justificado, dentro do prazo
estabelecido neste Regimento;

VII - que deixar de residir no município;

VIII - tiver seus direitos políticos suspenso ou perdidos, nos termos da
Constituição Federal;

IX - quando o decrete a Justiça Eleitoral, nos casos previstos da Constituição
Federal;

X - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.
Art. 30 - Nos casos previstos no inciso I, III, IV, VII e VIII do artigo anterior, a perda
do mandato será decidida pela Câmara, por voto, secreto e maioria absoluta, mediante

provocação da Mesa ou do partido político representado na Câmara, assegurada
ampla defesa;
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Art. 31 - Nos casos dos incisos II, V, VI, IX e X, a perda do mandato será declarada
pela Mesa da Câmara, de oficio ou mediante provocação de qualquer Vereador ou de
partido político representado na Câmara, sendo assegurada ampla defesa.

§1® - Cabe a Mesa emitir parecer favorável ou não pelo prosseguimento do
requerimento.

§2® - Caso seja decidido o prosseguimento do requerimento que solicitar a cassação,
deverá o Presidente indicar nomes, referendados pelo Plenário, que formarão
Comissão Especial com fins de analisar a identificação da acusação com itens
previstos no Art. 29.

§3® - A Comissão prevista no parágrafo anterior, emitirá parecer nos prazos previstos
neste regimento observado o direito da ampla defesa e o contraditório.

CAPITULO III

DO VEREADOR SERVIDOR PÚBLICO

Art. 32-0 exercício da vereança, por servidor público, se dará de acordo com as
determinações previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Município.

Parágrafo Único - O Vereador ocupante de cargo, emprego ou função pública
Municipal é inamovível durante o tempo de duração do seu mandato, não recebendo
promoções nem podendo ser afastado do cargo.
Art. 33-0 Vereador, ingresso no serviço público através de concurso público terá
sua nomeação assegurada, dispensando licença para os atos de posse.

CAPITULO IV

DAS LICENÇAS

Art 34-0 Vereador poderá licenciar-se para:

I - Tratar de problemas de saúde, desde que sua condição psicossomática não
lhe permita o desempenho do cargo, afiançado tal situação por médicos
credenciados juntos aos poderes públicos Municipais, por período 120 (cento e

vinte) dias, renováveis por igual período através de novos atestados médicos;
II - para tratar de interesse particular, por prazo de 120(cento e vinte) dias.

§1® - para fins de remuneração, considerar-se-á, como se no exercício estivesse, o
Vereador licenciado conforme o inciso I, deste artigo.

§2® - O Vereador investido em cargo de secretário na Administração Pública Municipal,
receberá sua remuneração mensal pela Administração Pública, sendo-lhe obrigado
licenciar-se do mandato enquanto existir vínculo com o executivo.

§3® - Se o Vereador investido em cargo de Secretário na Administração Pública
Municipal receber seus proventos mensais do cargo exercido em quantitativo inferior
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ao de Vereador, caberá a Câmara Municipal complementar o salário, pagando-lhe a
diferença.

§4® - O afastamento para desempenho de missões temporárias de interesse do
Município não será considerado como licença, fazendo o Vereadorjus a remuneração
estabelecida, conforme disposição legal.
§5® - O suplente será convocado pelo Presidente da Câmara no caso de vaga, de
investidora nas funções previstas neste artigo ou de licença, por tempo superiora 120
(cento e vinte) dias.

§6® - Ocorrendo vaga e não havendo suplente, formar-se-á eleições, se faltarem mais
de quinze meses para o término do mandato.

CAPITULO V
DAS VAGAS

Art. 35 - As vagas da Câmara dar-se-ão:

I - pelo aumento da população, nos termos da Constituição Federal e Estadual;
il - pela extinção ou perda do mandato, conforme as determinações do Art. 14
deste Regimento;
III - pela morte de qualquer Vereador;
IV - pela renúncia;
V - pela licença;
Art. 36-0 número de Vereadores será fixado, mediante Decreto Legislativo, até o

final da sessão legislativa do ano que anteceder as eleições, conforme disposições da
Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município.

§1® - Caberá ao Presidente, de oficio, propor ao Plenário o número de Vereadores a
serem eleitos na legislatura subsequente.

§2® - Servirá de orientação, para o cálculo de vagas na Câmara, os dados fornecidos
pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística -IBGE,com referência ao número de
habitantes no Município.

§3® - A matéria de trata este artigo será tratada em regime de urgência, sobrestando
quaisquer outras posições.

§4® - Decidido o número de Vereadores, caberá ao Presidente, juntamente com o
Secretário, propor decreto Legislativo que será enviado de imediato, ao juízo eleitoral
e ao Tribunal Regional Eleitoral.

Art 37 - Com a declaração de perda ou extinção do mandato, Presidente declarará
vago o cargo, convocando o suplente para que no prazo de 15 dias tome posse, em
sessão plenária, devendo então fazer o juramento previsto no Art. 5®, § 2°.
§1® - O prazo previsto no"caput deste artigo não correrá nos recessos parlamentares.
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§2® - No caso de morte, dar-se-á, para o preenchimento da vaga, o mesmo
procedimento previsto neste artigo.

§3°- Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcularse-á o quorum em função dos Vereadores remanescentes.

Art 38 - A renúncia do Vereador dar-se-á por escrito, com firma reconhecida, em
oficio dirigido à presidência da Câmara, e deverá ser conhecida na primeira sessão
ordinária a ocorrer após o envio de pedido de renúncia, no pequeno expediente, será
lido pelo Secretário.

Parágrafo Único - Extinto o mandato, caberá ao presidente da Câmara efetivar os
procedimentos previstos no artigo anterior.
Art 39- Com o deferimento do pedido de licença, observado o que dispõe o Art. 19
deste Regimento, abrir-se-á vaga, pelo período em que estiver afastado e Vereador
licenciado.

Parágrafo Único - Compete ao Presidente, imediatamente após a concessão da
licença, convocar o suplente imediato, em prazo não superior a 48hs(quarenta e oito
horas), para ocupar o lugar vago na forma do Art. 37.

TITULO IV

DO PLENÁRIO
CAPÍTULO I

DA UTILIZAÇÃO DO PLENÁRIO
Art. 40 - Plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara Municipal, constituído
pela reunião de Vereadores em exercício, em local, forma e número estabelecido
neste Regimento.

§1® - O local é o recinto de sua sede (artigo 2®) ou outro próprio utilizado para a
realização de sessões.

§2®-A forma legal para deliberar é a sessão, regida pelos dispositivos referentes à
matéria, estatuídos em leis ou neste Regimento.

§3® - O número é o quórum determinado em lei ou neste Regimento, para a realização
das sessões e para as deliberações.

Art. 41 - As sessões da Câmara Municipal, convocadas na forma deste Regimento
Intemo, deverão ser realizadas no recinto de sua sede, salvo na hipótese aventada
no parágrafo único do Art. 2° deste diploma legal.

§1® - Na sede da Câmara não se realizarão atividades estranhas às suas finalidades,
sem prévia autorização da Presidência.

§2® - Os eventos que envolvam o manuseio de comida e bebidas, tais como coquetéis,
que não sejam promovidos pela Câmara de Vereadores, ficam proibidos, no Plenário
da Casa.
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§3® - Durante as sessões, a critério do Presidente, poderão ser convocados
funcionários da Secretaria Administrativa, necessários ao andamento dos trabalhos.

§4® - A convite da Presidência, por iniciativa própria ou sugestão de qualquer
Vereador, poderão assistir aos trabalhos, no recinto do Plenário, autoridades federais,

estaduais, municipais, personalidades homenageadas e representantes credenciados
da imprensa escrita, falada ou televisada, que terão lugar reservado para esse fim.
§5® • Os visitantes recebidos no Plenário, em dias de sessão, serão introduzidos por
uma Comissão de Vereadores designada pelo Presidente.
§6® - A saudação oficial ao visitante será feita, em nome da Câmara, pelo Vereador
que o Presidente designar para esse fim.

§7® - Os visitantes poderão discursar para agradecer a saudação que lhes for feita.

CAPITULO II

DA COMPETÊNCIA

Art. 42 - Ao Plenário cabe deliberar sobre matérias de competência da Câmara
Municipal.

Parágrafo Único - Compete a Câmara Municipal legislar, com a sanção do Prefeito e
respeitadas as normas atinentes à iniciativa, sobre todas as matérias de peculiar
interesse do Município, atendendo ao rol de competências estabelecido no Artigo 36

da Lei Orgânica de Uauá e suas respectivas alterações.

CAPITULO III

DOS LÍDERES E VICE-LÍDERES

Art.43 - Líderes são os vereadores escolhidos pelas representações partidárias para
expressar em Plenário, em nome destas, o seu ponto de vista sobre os assuntos em
debate respectivos posicionamentos sobre o assunto, em debate.
§10 - Os Líderes e Vice-Líderes serão indicados à Mesa pelas respectivas bancadas

partidárias, mediante ofício.

§2® - Enquanto não for feita a indicação, os Líderes e Vice-Líderes serão os
Vereadores mais votados dentro de cada bancada.

§3® - Sempre que houver alteração nas indicações deverá ser feita nova comunicação
á Mesa.

§4® - Os Líderes serão substituídos nas suas faltas, impedimentos e ausências no
recinto, pelos respectivos Vice-Líderes.

ArL 44 - Compete ao Líder;
I - encaminhar a votação, nos termos previstos neste Regimento;
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11 - em qualquer momento da sessão, usar da palavra para tratar de assunto que,
por sua relevância e urgência, interesse ao conhecimento da Câmara, salvo
quando se estiver procedendo à votação ou houver orador na Tribuna.

§1° - No caso do inciso II deste artigo, poderá o Líder, se por motivo ponderável não
lhe for possível ocupar pessoalmente a Tribuna, transferir a palavra a um dos seus
liderados.

§2" - O Líder ou o Orador por ele indicado, que usar da faculdade estabelecida no
inciso II deste artigo, não poderá falar por prazo superior a dez minutos.
§3® - A reunião de Líderes, para tratar de assunto de interesse geral, realizar-se-á por
proposta de qualquer deles ou por iniciativa do Presidente da Câmara.

TITULO V

DAS COMISSÕES

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 45 - As Comissões são órgãos técnicos compostos pelos próprios membros da
Câmara, constituídos, destinados, em caráter permanente ou transitório, a proceder a
estudos, emitir pareceres especializados, realizar investigações e representar a
referida entidade.

Art 46 - Na constituição das Comissões, assegurar-se-á, tanto quanto possível, a
representação proporcional dos partidos políticos que participem da Câmara
Municipal.

Parágrafo Único - A representação dos partidos será obtida dividindo-se o número
de membros da Câmara pelo número de membros de cada Comissão, e o número de
Vereadores de cada partido pelo resultado assim alcançado, obtendo-se, então, o
quociente partidário.
Art. 47 - As Comissões da Câmara são de dois tipos;
I - Permanentes

II -temporárias, extinguindo-se ao termino da legislatura ou quando preenchidas
as finalidades para que forram constituídas.

Parágrafo Único - Poderão assessorar os trabalhos das Comissões, desde que
devidamente credenciados pelo respectivo Presidente, técnicos de reconhecida
competência na matéria em exame.

CAPITULO II

DAS COMISSÕES PERMANENTES

SEÇÃO I

DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Art. 48 - As Comissões Permanentes são as que subsistem através da legislatura e
têm por objetivo estudar os assuntos submetidos ao seu exame e sobre eles exarar

opinião ou parecer, e preparar, por iniciativa própria ou indicação do plenário, projetos
de lei atinentes à sua especialidade.

§1®- Cada Comissão Permanente será composta de três membros e um suplente,
sendo um deles o Presidente, eleito entre seus membros.

§2® - Na composição das comissões, quer permanentes ou temporárias, assegurarse-á, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou de blocos
parlamentares que participam da Câmara.

§3® - Os membros das Comissões Permanentes serão eleitos, por maioria simples,
votando cada Vereador em um único nome para cada Comissão, considerando-se
eleitos os mais votados, sendo vedada à eleição do mesmo vereador para mais de
duas Comissões.

§4® - A eleição será realizada, na primeira Sessão do início de cada período legislativo,
logo após a discussão e votação da Ata.

§5® - Proceder-se-á a tantos escrutínios quantos forem necessários para completar o
preenchimento de todos os lugares de cada Comissão.

§6® - Havendo empate, considerar-se-á eleito o Vereador do Partido ainda não
representado na Comissão.

§7® - Se os empatados se encontrarem em igualdade de condições, será considerado
eleito o mais votado na eleição para Vereador.

§8® - A votação para constituição de cada uma das Comissões Permanentes far-se-á
mediante voto a descoberto, em cédulas separadas, impressas, datilografadas ou
manuscrita, com indicação do nome do votado e assinada pelo votante.

§9®. As Comissões, logo que constituídas, reunir-se-ão, para eleger os respectivos
Presidentes e Secretários, bem como decidir sobre os dias de reunião e ordem de

trabalho, os quais serão consignados em livro próprio.

§10 - Caso a Comissão não se reúna, no prazo de dez dias, para escolha do
Presidente e Secretário, serão considerados titulares dos respectivos cargos, entre os
participantes, os Vereadores mais votados.

§11 - Não se criarão comissões especiais com objetivo que possam ser alcançados
por comissão permanente.

Art. 49-0 Presidente da Câmara não poderá fazer parte das Comissões
Permanentes.

§1® - O Vice-Presidente da Mesa, no exercício da Presidência, nos casos de
impedimento e licença do Presidente, nos termos do artigo 35, deste Regimento, será
substituído nas Comissões Permanentes a que pertencer, enquanto ocupar a
Presidência.

§2® - Membro de Comissão Permanente não pode exarar parecer ou se manifestar a
respeito do mérito em propositura de sua autoria.
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SEÇÃO II

COMISSÕES PERMANENTES,FUNCIONAMENTO E OBJETIVOS
Art 50- Funcionarão, na Câmara Municipal, as seguintes Comissões permanentes:
I-Finanças e Orçamento,com reuniões semanais, registradas em ata resumida,
todas as quartas-feiras, com início a partir das 9(nove) horas e 30(trinta) minutos
e atribuições de opinar sobre as seguintes matérias:
a)

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, orçamento anual e

respectivos adicionais;

b) Programas setoriais, bem como o desenvolvimento do orçamento e
fiscalização;

c)

As emendas aos projetos de orçamento, diretrizes orçamentárias e o

plano plurianual;

d)

Empréstimo público, tomada de contas e prestações de contas do

EXECUTIVO;

e) Remuneração de vencimentos do funcionalismo, agentes políticos,
majoração de vencimentos e subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, vereadores
e Presidente da Câmara;

f) os balancetes e demonstrativos contábeis do executivo e da Câmara, no
sentido de acompanhar o andamento das despesas públicas;
g)

Todas as matérias que possam gerar aumento de receita, ou despesa,

para o Município.

II - Comissão de Redação e Justiça, com reuniões semanais, registradas em ata
resumida, todas as quintas-feiras, com início a partir das 9 horas e 30 minutos,
opinando sobre a constitucionalidade e legalidade de todas as proposições
submetidas à deliberação da Câmara e as que não tenham outros destinos
determinados por este Regimento.

III - Comissão de Obras e serviços Públicos, com reuniões semanais,
registradas em ata resumida, todas as quintas-feiras com início a partir das 10
horas e 30 minutos com as seguintes atribuições:

a)

Projetos urbanísticos;

b) Projetos, de qualquer tipo, que incluam atribuições de despesas para a
construção de qualquer próprio;
c) Projetos que criem serviços municipais.

IV - Comissão de Saúde, com reuniões semanais, registradas em ata resumida,
todas as quintas-feiras com início a partir das 11 horas e 30 minutos com as
seguintes atribuições:

a)

Projetos de interesse da saúde pública municipal;

b)

Toda matéria pertinente à saúde do município.
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V - Comissão de Educação, com reuniões semanais, registradas em ata
resumida, as terças-feiras, com início a partir das 9 horas e 30 minutos, com as
seguintes atribuições:

a)

Toda e qualquer matéria que trate sobre a educação no município;

b)

Estudos, pesquisas e elaboração de projetos.

VI - Comissão dos Direitos Humanos, com reuniões semanais, registradas em
ata resumida,todas as terças-feiras, com início a partir das 10 horas e 30 minutos
e atribuições de opinar sobre as seguintes matérias:

a) Os direitos fundamentais de todas as pessoas, sejam elas mulheres,
negros, homossexuais, índios, idosos, portadores de deficiências, populações
de fronteiras, estrangeiros e migrantes, refugiados, portadores de HIV,
crianças e adolescentes, policiais, presos, despossuídos e os que têm acesso
à riqueza. Todos, enquanto pessoas, devem ser respeitados, e sua

integridade física protegida e assegurada.
b) O direito de ir e vir sem ser molestado; o direito de ser tratado pelos
agentes do Estado com respeito e dignidade, mesmo tendo cometido uma

infração; o direito de ser acusado dentro de um processo legal e legítimo, onde
as provas sejam conseguidas dentro da boa técnica e do bom direito, sem
estar sujeito a torturas ou maus tratos; o direito de exigir o cumprimento da lei
e, ainda, de ter acesso a um Judiciário e a um Ministério Público que, ciosos
de sua importância para o Estado democrático, não descansem enquanto

graves violações de direitos humanos estejam impunes, e seus responsáveis
soltos e sem punição, como se estivessem acima das normas legais; o direito
de dirigir seu carro dentro da velocidade permitida e com respeito aos sinais
de trânsito e às faixas de pedestres, para não matar um ser humano ou lhe
causar acidente; o direito de ser, pensar, crer, de manifestar- se ou de amar
sem tornar-se alvo de humilhação, discriminação ou perseguição. São
aqueles direitos que garantem existência digna a qualquer pessoa.
VII - Comissão de ética e Disciplina, com reuniões semanais, registradas em ata

resumida, todas as terças-feiras, com início a partir das 11 horas e 30 minutos e
atribuições de opinar sobre as seguintes matérias:
a) A conduta do vereador prevista no Art. 15 deste Regimento;

b) As condutas dos vereadores previstas no art. 29 deste Regimento;
c) Outras condutas atentatórias a disciplina, ética e decoro parlamentar, em

especial ofensa pessoal a honra de outrem, seus pares e Autoridades do
Poder Executivo e Judiciário.

§1® - A apreciação das condutas dos vereadores previstas nos itens a)e b) do inciso
VII, precederão da ampla defesa e do contraditório.

§2® - Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada Comissão Permanente
abrangem ainda os órgãos e programas governamentais com eles relacionados e
respectivos acompanhamentos e fiscalização orçamentária, sem prejuízo da
competência da comissão referida no inciso I.

SEÇÃO III
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DA COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES PERMANENTES

Art 51 - As Comissões Permanentes, na forma do Regimento Interno, em função da
matéria de sua competência, cabe:
I - convocar Secretários, Administradores Regionais e Distritais, dirigentes de
autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações
municipais para prestarem informações inerentes às suas atribuições;
II - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;

III - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer
pessoa contra atos ou omissão de autoridades e entidades públicas municipais;
IV - emitir pareceres;

V - exercer, no âmbito de sua competência, a fiscalização dos órgãos e entidades
da Administração direta e indireta;
VI - preparar, por iniciativa própria ou indicação do Plenário, projetos de lei
atinentes à sua especialidade.

§1® - O prazo para pronunciamento de qualquer comissão permanente, será de dez
(10) dias, contados da data de recebimento do projeto pelo seu Presidente.

§2®-O prazo mencionado no parágrafo anterior será duplicado em se tratando de
processo de prestação de contas do Executivo ou proposta orçamentária e, triplicado,
quando se tratar de projeto de codificação.

SEÇÃO IV
DO PRESIDENTE DAS COMISSÕES PERMANENTES

Art. 52 - Compete aos Presidentes das Comissões Permanentes:
I - convocar reuniões extraordinárias da Comissão, com antecedência mínima

de vinte e quatro horas, avisando, obrigatoriamente, todos os integrantes da
Comissão, prazo este dispensado se contar no ato da Convocação a presença
de todos os membros;

II - presidir as reuniões e zelar pela ordem dos trabalhos;
III - receber a matéria destinada à Comissão e designar relator;

IV - zelar pela observância dos prazos concedidos à Comissão;

V - representar a Comissão, perante Mesa da Câmara e o Plenário;
VI - conceder vista aos membros da Comissão somente para as proposições em

regime de tramitação ordinária, e pelo prazo de dois dias;
VII - solicitar à Presidência, mediante oficio, substituto para os membros da
Comissão;
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VIII - anotar, no livro de Protocolo da Comissão, os processos recebidos e
expedidos, com as respectivas datas;

IX - anotar, no livro de Presença da Comissão, o nome dos membros que
compareceram ou que faltaram, rubricando as folhas respectivas.
§1®- As Comissões Permanentes não poderão reunir-se durante a fase de Ordem do
Dia das Sessões da Câmara, salvo em caráter excepcional.
§2®- O Presidente da Comissão Permanente poderá funcionar como relator e terá
direito a voto, em caso de empate.

§3®- Dos atos do Presidente da Comissão Permanente cabe, a qualquer membro,
recurso ao Plenário, obedecendo-se a tramitação prevista em capitulo especifico
deste Regimento.

Art 53 - Quando duas ou mais Comissões Permanentes apreciarem qualquer matéria
em reunião conjunta, à presidência dos trabalhos caberá ao mais idoso Presidente da
Comissão dentre os presentes, se desta reunião conjunta não estiver participando a
Comissão de Justiça e Redação, hipótese em que a direção dos trabalhos caberá ao
Presidente desta Comissão.

Art 54 - Os Presidentes das Comissões Permanentes poderão reunir-se
mensalmente sob a presidência do Presidente da Câmara para examinar assuntos de
interesse comum das Comissões e assentar providências sobre o melhor e mais
rápido andamento das proposições.

SEÇÃO V
DOS PARECERES

Art. 55 - Parecer ê o pronunciamento da Comissão Permanente sobre qualquer
matéria sujeita ao seu estudo.

Parágrafo Único - O parecer será escrito e constará de três partes:
I - exposição da matéria em exame;
II - conclusão do relator:

a)com sua opinião sobre a legalidade ou ilegalidade, constitucionalidade total
ou parcial do projeto, se pertencer à Comissão de Justiça e Redação;
b) com sua opinião sobre a conveniência e oportunidade da aprovação ou
rejeição total ou parcial da matéria, se pertencer a algumas das demais
comissões;

III - decisão da Comissão, com a assinatura dos membros que votaram a favor
ou contra, e o oferecimento, se for o caso, de substitutivo ou emenda;

Parágrafo Único - nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão ou
votação, antes de ter sido feita a leitura do parecer da Comissão de Justiça, na
discussão quanto à legalidade e das demais Comissões quanto ao mérito, sob pena
de nulidade, ressalvados os casos previstos no Regimento Intemo.
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Art. 56 - Os membros das Comissões Permanentes emitirão seu juízo sobre a
manifestação do Relator, mediante voto.
§1® - O relatório somente será transformado em parecer se aprovado pela maioria dos
membros da Comissão.

§2° - A simples aposição da assinatura, sem qualquer outra observação, implicará a
concordância total do signatário com a manifestação do relator.
§3® - Poderá o membro da Comissão Permanente exarar voto em separado,
devidamente fundamentado:

I - pelas conclusões, quando favorável às conclusões do relator, mas com
diversa fundamentação;
II - aditivo, quando favorável às conclusões do relator, mas acrescente novos
argumentos a sua fundamentação;

III - contrário, quando se opuser frontalmente às conclusões do relator.
§4® - O voto em separado, divergente ou não das conclusões do relator, desde que
acolhido pela maioria da Comissão, passará a constituir seu parecer.

§5®- A elaboração dos pareceres respeitará o tramite estabelecido neste Regimento
Intemo.

Art. 57 - As comissões poderão solicitar do Prefeito, por intermédio do Presidente da
Câmara e independentemente de discussão e votação, todas as informações que

julgarem necessárias, ainda que não se refiram ás proposições entregues à sua
apreciação, desde que o assunto seja de especialidade da Comissão.

Parágrafo Único - Sempre que a Comissão solicitar informações ao Prefeito, ficam
interrompidos os prazos, até o período máximo de 20(vinte dias), findo o qual deverá
a Comissão exarar o seu parecer, salvo na hipótese de urgência, quando não será
sustada a tramitação estabelecida neste Regimento.

SEÇÃO VI

DAS VAGAS,LICENÇAS E IMPEDIMENTOS NAS COMISSÕES PERMANENTES
Art 58 - As vagas das Comissões Permanentes verificar-se-ão:
I - com a renúncia;

II - com a destituição;
III - com a perda do mandato de Vereador.

§1® - A renúncia de qualquer membro da Comissão Permanente será ato acabado e
definitivo, desde que manifestada, por escrito, à Presidência da Câmara.

§2® - Os membros das Comissões Permanentes serão destituídos caso não
compareçam, injustificadamente, a cinco reuniões consecutivas, não mais podendo
participar de qualquer Comissão Permanente durante o biênio.
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§3® - As faltas às reuniões da Comissão Permanente poderão ser justificadas no prazo
de cinco dias, quando ocorrer justo motivo, tais como doença ou desempenho de
missões oficiais da Câmara ou do Município.
§4® - A destituição dar-se-á por simples representação de qualquer Vereador, dirigida
ao Presidente da Câmara, que, após comprovar a ocorrência das faltas e a sua nãojustificativa em tempo hábil, declarará vago o cargo na Comissão Permanente.
§5® - O Presidente da Comissão Permanente poderá também ser destituído quando
deixar de cumprir decisão plenária relativa a recurso contra ato seu, mediante
processo sumário, iniciado por representação subscrita por qualquer Vereador, sendoIhe facultado o direito de defesa no prazo de dez dias e cabendo a decisão final ao
Presidente da Câmara.

§6® - O Presidente da Comissão, destituído nos termos do parágrafo anterior, não
poderá participar de qualquer Comissão Permanente durante o biênio.
§7® - O Presidente da Câmara preencherá, por nomeação, as vagas verificadas nas
Comissões Permanentes, não podendo a nomeação recair sobre o renunciante ou o
destituído.

Art. 59-0 Vereador que se recusar a participar das Comissões Permanentes, ou for
renunciante ou destituído de qualquer delas, não poderá ser nomeado para integrar
Comissão de Representação da Câmara, no período da legislatura.

Art. 60 - No caso de licença ou impedimento de qualquer membro das Comissões
Permanentes caberá ao Presidente da Câmara a designação do substituto, escolhido,
sempre que possível, dentro da mesma legenda partidária.
§1® - O preenchimento das vagas nas Comissões, nos casos de impedimento,
destituição ou renúncia, será apenas para completar o mandato.

§2®- A substituição perdurará enquanto persistir a licença ou o impedimento.

CAPITULO III

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 61 - As comissões temporárias cujo número de membros será definido no ato de
sua criação, compreende:

I - As comissões especiais, que serão constituídas para fins relevantes, com o
tempo de duração pré-determinado, por proposta da Mesa ou a requerimento de
1/3(um terço) dos membros da Câmara, ou nos seguintes casos:

a) Elaboração de projetos de lei complementar, de código ou emissão de
pereceres sobre estas matérias;
b) Organização de projetos de reforma na Lei Orgânica;
c) Processos relativos á perda de mandato de Vereador.
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II - Comissões de Representação, que atuarão em nome da Câmara em seus
atos externos e serão constituídos por iniciativa da Mesa ou a requerimento de
qualquer Vereador, neste caso aprovado pelo Plenário;

III - Comissão Parlamentar de Inquérito, criadas para apuração de fato
determinado e por prazo certo, com poderes inerentes aos seus objetivos, sendo
que suas conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao Ministério Público

para que promova a responsabilidade civil ou criminal dos que forem
considerados infratores.

a) A criação de Comissão Parlamentar de Inquérito dependerá de proposta
subscrito por, pelo menos, 1/3 (um terço) dos Vereadores e aprovada pelo
Plenário;

b) No exercício de suas atribuições poderá a Comissão determinar as
diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar de repartições
públicas e órgãos da administração informações e documentos;
c) Indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições
da legislação pertinente, sendo que em caso justificado será solicitado ao Juiz
Criminal da Comarca o acompanhamento das medidas aqui previstas;
d) A Comissão Especial de Inquérito funcionará na Sede da Câmara,
podendo, todavia se deslocar para qualquer localidade do Município com o
objetivo de melhor inquirir, sendo necessário, para o deslocamento,

deliberação da maioria da comissão.

SEÇÃO II
DAS COMISSÕES ESPECIAIS

Art. 62 - As Comissões Especiais são aquelas que se destinam a elaboração e
apreciação de estudos de problemas municipais e a tomada de posição da Câmara
em outros assuntos de reconhecida relevância, inclusive participação em congressos.

§1" - As Comissões Especiais de Vereadores serão constituídas mediante
apresentação de projetos de resolução, de autoria da Mesa ou um terço, no mínimo,
dos membros da Câmara.

§2** - O projeto que envolver despesas do orçamento da Câmara,somente será votado
após pronunciamento favorável da Mesa da Câmara, tomado, pelo menos, por dois
terços de seus membros.

§3® - Não é permitido ao vereador primeiro signatário do projeto ter, em tramitação,
mais de duas Comissões Especiais de Vereadores.

§4® - O prazo máximo para que a Comissão Especial de Vereadores conclua seus
trabalhos é de cento e vinte dias, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo
com a decisão do Plenário.

§5® - O Projeto de resolução apresentado com base no Artigo 59 e deverá indicar,
necessariamente:

a)finalidade, devidamente fundamentada;

b) número de membros, não podendo ser inferior a cinco;
30

c) prazo de duração.

§6® - Os membros da Comissão Especial de Vereadores serão indicados pelo
Presidente da Câmara, respeitada, sempre que possível, a proporcionalidade
partidária.

§7® - O partido não representado em Comissão Especial de Vereadores em tramitação
terá preferência na indicação dos membros na instalação de nova Comissão.
§8® - O primeiro, signatário do projeto de resolução que a propôs, obrigatoriamente,
fará parte da Comissão Especial de Vereadores na qualidade de Presidente.
§9® - Concluídos seus trabalhos, a Comissão Especial elaborará parecer sobre a
matéria que será lido em Plenário, na fase do expediente da primeira sessão
subsequente, para os devidos fins.

SEÇÃO III
DAS COMISSÕES DE REPRESENTAÇÃO

Art. 63 - As Comissões de Representação tem por finalidade representar a Câmara
em atos externos, de caráter social ou cultural, inclusive participação em congressos.
§1® - As Comissões de Representações serão constituídas:

a) mediante projeto de resolução, aprovado por maioria simples e submetida à
discussão e votação únicas na Ordem do Dia da sessão seguinte a da sua
apresentação, se acarretar despesas;

b) mediante simples requerimento, submetido à discussão e votação únicas na
fase do expediente da mesma sessão de sua apresentação, quando não
acarretar despesas.

§2® - No caso da alínea "a" do parágrafo anterior, será obrigatoriamente ouvida a
Comissão de Finanças e Orçamento, no prazo de três dias, contados da apresentação
do projeto respectivo.

§3® - Qualquer que seja a forma de constituição da Comissão de Representação, o
ato constitutivo deverá conter:

a)a finalidade;
b)o número de membros:

c)o prazo de duração;
d)a sua fundamentação.

§4® - Os membros da Comissão de Representação serão nomeados pelo Presidente
da Câmara que poderá, a seu critério, integrá-la ou não, observada, sempre que
possível, a representação proporcional partidária.

§5° - A Comissão de Representação será sempre presidida pelo único ou primeiro dos
signatários da Resolução, quando dela não faça parte o Presidente ou Vice Presidente
da Câmara.
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§6° - Os membros da Comissão de Representação requererão licença à Câmara,
quando necessária;

Art. 64 - Os membros da Comissão de Representação, constituída nos termos da
alínea "a" do parágrafo primeiro, deverão apresentar relatório ao Plenário das
atividades desenvolvidas durante a representação, bem como prestação de contas
das despesas efetuadas, no prazo de dez dias após o seu término.

SEÇÃO IV
DAS COMISSÕES ESPECIAIS DE INQUÉRITO

Art. 65 - As Comissões Especiais de Inquérito destinar-se-ão a apurar irregularidades
sobre fato determinado, que se inclua na competência municipal.

Art. 66 - As Comissões Especiais de Inquérito serão constituídas mediante
requerimento subscrito por, no mínimo, um terço dos membros da Câmara.
§1® - O requerimento de constituição deverá conter:

a)a especificação do fato ou fatos a serem apurados;
b) prazo de funcionamento;

c)o número de membros que integrarão a Comissão, não podendo ser inferior a
três;

d)a indicação se for o caso dos Vereadores que servirão como testemunhas.
§2® - Apresentado o requerimento, o Presidente o submeterá ao Plenário, devendo
constar da resenha, em item separado e com destaque para análise os requisitos do
§r deste Artigo.
§3®- Consideram-se impedidos os Vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser

apurado, aqueles que tiverem interesse pessoal na apuração e os que foram indicados
para servir como testemunha.

§4®. Aceita a denúncia, serão escolhidos, por sorteio, três membros da comissão
dentre os que subscreveram o requerimento e que não estejam impedidos, sendo o
primeiro o presidente, e o segundo, o relator.
Art. 67 - Caberá ao Presidente da Comissão designar horário e data das reuniões e
requisitar funcionários, quando necessário, para secretariar os trabaihos da
Comissão.

§1®- As reuniões da Comissão Especial de Inquérito somente serão realizadas com a
presença da maioria de seus membros.
§2®- Todos os atos e diligências da Comissão serão transcritos e autuados em
processo próprio, em folhas numeradas, datadas e rubricadas pelo Presidente,
contendo também a assinatura dos depoentes, quando se tratar de depoimentos
tomados de autoridades ou de testemunhas.

Art 68 - Os membros da Comissão Especial de Inquérito, no interesse da
investigação, poderão, em conjunto ou isoladamente:
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I - proceder às vistorias e levantamentos, nas repartições públicas municipais e
entidades descentralizadas, onde terão livre ingresso e permanência;
II •requisitar de seus responsáveis a exibição de documentos e a prestação dos
esclarecimentos necessários;

III - transportar-se aos lugares onde se fizer mister a sua presença, ali realizando
os atos que lhe competirem.

Parágrafo Único - É de trínta dias, prorrogáveis por igual período, desde que
solicitado e devidamente justificado, o prazo para que os responsáveis pelos órgãos

da Administração Direta e Indireta prestem as informações e encaminhem os
documentos requisitados pelas Comissões Especiais de Inquérito.

Art 69 - No exercício de suas atribuições, poderão ainda as Comissões Especiais de
Inquérito, através de seu Presidente;
I - determinar as diligências que reputarem necessárias;
II - requerer a convocação de Secretário Municipal;
III - tomar o depoimento de quaisquer autoridades, intimar testemunhas e inquirilas sob compromisso;

IV - proceder às verificações contábeis em livros, papéis e documentos dos
órgãos da Administração Direta e Indireta.

Art 70 - O não atendimento à determinação contida nos artigos anteriores, no prazo
estipulado,faculta ao Presidente da Comissão solicitar, na conformidade da legislação
federal, a intervenção do Poder Judiciário.
Art. 71 - As testemunhas serão intimadas e deporão sob pena de falso testemunho,
na forma do artigo 342 do Código Penal e, em caso de não comparecimento, sem

motivo justificado, a intimação será solicitada ao Juiz Criminal da localidade onde
reside ou se encontra, na forma do art. 218 do Código do Processo Penal.

Art 72 - Se não concluir seus trabalhos no prazo que lhe tiver sido estipulado, a
Comissão ficará extinta, salvo se, antes do término do prazo, seu Presidente requerer
a prorrogação por menor, ou igual prazo e o requerimento for aprovado pelo Plenário.

Parágrafo Único - O requerimento apontado, no caput deste artigo, será aprovado se
obtiver o voto favorável de um terço dos membros da Câmara.

Art. 73 - A Comissão concluirá seus trabalhos por relatório final, que deverá conter:
I - a exposição dos fatos submetidos à apuração;
II - a exposição e análise das provas colhidas;

III - a conclusão sobre a comprovação ou não da existência dos fatos;
IV - a conclusão sobre a autoria dos fatos apurados como existentes;

V - a sugestão das medidas a serem tomadas, com sua fundamentação legal e

a indicação das autoridades ou pessoas que tiverem competência para a adoção
das providências reclamadas.

Art 74 - Considera-se Relatório Final o elaborado pelo Relator eleito, desde que

aprovado pela maioria dos membros da Comissão. Se aquele tiver sido rejeitado,
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considera-se Relatório Final o elaborado por um dos membros com voto vencedor,
designado pelo Presidente da Comissão.

§1**- O relatório será assinado primeiramente por quem redigiu e, em seguida, pelos
demais membros da Comissão.

§2**- Poderá o membro da Comissão exarar voto em separado, nos termos do §3*^ do
artigo 66.

§3**- Elaborado e assinado o Relatório Final, será protocolado na Secretária da
Câmara, para ser lido em Plenário na fase do expediente da primeira sessão ordinária
subsequente.
§4**- A Secretária da Câmara deverá fornecer cópia do Relatório Final da Comissão
Especial de Inquérito ao Vereador que a solicitar, independentemente de
requerimento. O Relatório Final independerá de apreciação do Plenário, devendo o
Presidente da Câmara dar-lhe encaminhamento de acordo com as recomendações
nele propostas.

TITULO VI

DAS SESSÕES LEGISLATIVAS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
ArL 75 - Serão considerados dois períodos de Sessões Ordinárias, com duração de
04 (quatro) meses e 15(quinze) dias cada um, sendo o primeiro de 15 de fevereiro a
30 de junho e o segundo de 01 de agosto a 15 de dezembro, no decorrer dos quais a
Câmara deverá realizar, no mínimo, uma Sessão por semana.

SEÇÃO I
DAS SESSÕES

Art. 76- As sessões são:

I - Preparatórias, quando precedem a instalação de cada legislatura ou
inauguração dos trabalhos ordinários em cada sessão legislativa;
II - Ordinárias, as realizadas no horário regimental para o exercício das

atividades específicas do Poder legislativo e para trato das proposições que lhes
são submetidas;

III - Extraordinárias com o mesmo objetivo das ordinárias, realizadas com tudo
fora do horário e dos dias regimentalmente reservados a estas;

IV - Especiais, compreendendo aquelas destinadas ás comemorações ou
homenagens, a posse do Prefeito e do Vice-prefeito, a recepção de autoridades
34

ou demais eventos de relevante importância com a participação de pessoas
alheias a Câmara;

V - Solenes, para instalação e enceramento de cada período legislativo,
ordinário ou extraordinário, e por designação do presidente ou por deliberação
da Câmara, quando as circunstâncias assim exigirem;

VI - Secretas, destinadas ao trato de matérias que no entender da Câmara não
devem ser de conhecimento público.

Parágrafo Único - As sessões ordinárias e extraordinárias, funcionarão com a
presença de no mínimo 1/3(um terço) dos Vereadores.
Art.77-As sessões ordinárias terão duração de 2(duas) horas, acontecendo sempre
às quartas-feiras das 9h00min às 1 lhOOmin.

§1° - As sessões legislativas extraordinárias dependem de convocação e da natureza
relevante e urgente da matéria a deliberar.

§2*' - Qualquer Vereador poderá, antes do término da sessão, requerer a sua
prorrogação, cabendo-lhe emitir requerimento à Presidência, informando sobre os

motivos da prorrogação, que deverá ser aprovada pelo Plenário em votação única,
sem discussão ou encaminhamento.

Art 78- As sessões ordinárias e extraordinárias compreendem as seguintes partes;
I - pequeno expediente;
II - grande expediente;
III - ordem-do-dia;

§1® - A inscrição do Vereador, para pronunciamento em qualquer das partes da
sessão, far-se-á em livro próprio junto a Secretaria e prevalecerá enquanto o inscrito
não for chamado ou desistir.

§2® - Quando o orador inscrito não responder a chamada, perderá a vez.
Art 79 - A sessão extraordinária poderá ser convocada, nos termos do artigo 23 da
Lei Orgânica do Município:
I - Pelo o Presidente da Câmara;

II -a requerimento da maioria absoluta dos Vereadores;

III - pelo Prefeito;

Parágrafo Único- no transcorrer da sessão extraordinária, somente será discutida e
votada à matéria constante de ordem-do-dia.

SEÇÃO II
DA SUSPENSÃO DAS SESSÕES

Art 80- A sessão poderá:
I - Ser suspensa:
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a) Por conveniência da ordem;

b) Para comemorações ou para recepções a personalidades ilustres.
II - Ser encerrada, antes de findo o tempo regimental ou aquele a ela destinado:
a) Em caso de tumulto grave;

b) Quando presentes menos de 1/3(um terço) dos seus membros;
c) Por falta de "quorum" para votação de proposições, caso não haja outra a
ser discutida.

SEÇÃO III
DA ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 81 - Salvo a presença de convidados para as sessões especiais e solenes,
somente serão admitidos em Plenário, os funcionários da Câmara, no desempenho
de sua função.
§1® - O Presidente reservará local apropriado para os representantes da imprensa
credenciados.

§2® - Nas sessões publicas, qualquer pessoa terá acesso às galerias, desde que
convenientemente trajada, não perturbe a ordem e nem se manifeste sobre os
trabalhos.

§3® - O Presidente fará retirar da sede da Câmara quem infringir disposto no parágrafo
anterior.

Art 82-Ao Vereador não se admite falar sem que lhe tenha sido permitido, sob pena
de advertência ou cassação da palavra, em caso de insistência.

Parágrafo Único - Se o Presidente retirar a palavra de um orador, será desligada a
reprodução sonora, deixando ainda aquela parte do pronunciamento de fazer parte da
sessão.

Art. 83 - Os Vereadores, salvo para apartear, falarão de pé; somente por motivo
justificado poderão obter permissão para que se pronunciem sentados.

Parágrafo Único-O Presidente advertirá ao orador quando faltarem 3(três) minutos
para o término de seu pronunciamento.

CAPITULO II

DO ANDAMENTO DA SESSÃO

SEÇÃO I
DO PEQUENO EXPEDIENTE

Art. 84 - Verificada a presença de 1/3 (um terço) pelo menos dos Vereadores, o
Presidente dará início aos trabalhos, com as seguintes palavras:
"Invocando a proteção de Deus, declaro aberta à sessão"
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Parágrafo Único - Decorrido 15 (quinze) minutos da hora regimental, não havendo
"quorum", o Presidente declara a impossibilidade da instalação da sessão, declarando
prejudicada a sua realização.
Art 85 - Com a abertura dos trabalhos, inicia-se o Pequeno Expediente que terá
duração de 20(vinte) minutos, tratando-se das matérias a ele pertinentes na seguinte
ordem:

I - Leitura da Ata da Sessão anterior, com a sua aprovação pelo Plenário.
II - Resumo das correspondências e documentos dirigidos à Câmara;

III - Informação circunstanciada sobre a existência de emendas;

Parágrafo Único - Esgotada a parte do Pequeno Expediente na forma discriminada
acima, o tempo restante será destinado ao pronunciamento dos membros da Câmara,
pelo prazo de 5(cinco) minutos, segundo a ordem de inscrição diária, para essa parte
da sessão que prevalecerá para as sessões seguintes enquanto não esgota a relação.

SEÇÃO II
DO GRANDE EXPEDIENTE

Art 86- Esgotado o objetivo do Pequeno Expediente ou o tempo que lhe é reservado,
passar-se-á ao Grande Expediente, dividido em dois momentos:

Primeiro - Será ocupado pela Tribuna Livre, com duração máxima de 10(dez)
minutos, com o objetivo de possibilitar à representantes da sociedade civil,
devidamente credenciados por sua respectiva entidade, a fazer uso da palavra,
tratando de assuntos de interesse coletivo;

Segundo - destinado a Vereadores inscritos e as lideranças, que poderão usar
da palavra ou fazer indicação de Vereadores de suas bancadas.
§1° - Para ocupar a tribuna livre a entidade interessada deverá solicitar ao Presidente
desta Casa, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas do horário de
realização da sessão, indicando e qualificando o(a) respectivo orador (a).
§2® - O (a) orador (a) ocupante da tribuna livre firmará compromisso de respeitar o
decoro parlamentar e responderá pelos excessos que cometer, podendo-lhe ser
cassada a palavra pela presidência da mesa, caso venha a expressar-se em
linguagem imprópria ou desrespeitar a Casa ou as autoridades.
§3® - Admitir-se-á, durante o funcionamento da tribuna livre, aparte de Vereador,
segundo a forma regimental, desde que o aparteante tenha sido nominalmente citado.
§4® - Ocupará a tribuna livre apenas uma entidade por sessão, sendo obedecida a
ordem de inscrição.

§5®. O Vereador inscrito no grande expediente, usará o tempo por quinze minutos,
dividindo-se o período igualmente pelas lideranças que se revezarão na ordem de
precedência

§6® - O grande expediente como um todo, terá duração improrrogável de 1 (uma)hora.
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SEÇÃO III
DA ORDEM DO DIA

Art.87- Findo o Grande Expediente, ou não havendo orador, será iniciada a Ordem
do Dia que apreciará matéria conhecida com antecedência mínima de uma sessão,

inclusive quanto a sua inclusão na pauta, através de informação da Secretaria da
Câmara.

§1® - Excluem-se de exigência do prazo previsto neste artigo as moções,
requerimentos e indicações.
§2® - A votação das matérias existentes, dar-se-á na seguinte ordem;
I - requerimento de urgência ou que exijam a deliberação imediata;
II - matéria de ordem do dia:

a) Tramitação sobrestada, com caráter de urgência;
b) Em tramitação ordinária ou especial;

c) Em tramitação prioritária.
III - indicações, moções e requerimentos não referidos nas disposições
precedentes.

§3® - Dar-se-á, sempre em cada classe das estabelecidas no parágrafo anterior,
aquelas em redação final, segundo turno e em primeiro turno quando houver, nesta
seqüência.
§4® - Não havendo matéria a ser votada ou faltando "quorum" para votação, o
Presidente anunciará o debate das matérias em discussão, na mesma ordem deste

artigo, sendo que recomposto o "quórum" será reiniciada a votação, interrompendose o orador que estiver discutindo.

§5® - Terminadas as votações, o Presidente anunciará a matéria em discussão,
concedendo a palavra para quem quiser fazer uso dela ou encerrando a sessão caso
não haja orador.

Art. 88- É lícito ao Vereador ao ser anunciada a ordem-do-dia, requerer preferência
para votação ou discussão de determinada proposição.

SEÇÃO IV
DA PAUTA

Art 89 - Salvo as exceções consignadas nesse Regimento, os projetos serão
incluídos em pauta durante 10 (dez) dias para conhecimento dos Vereadores e
recebimento de Emendas.
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§1° - Não serão admitidas emendas fora do período de pauta, salvo se resultarem de
parecer da comissão.

§2° - Findo a pauta, o projeto, com ou sem emendas, será enviado as comissões
contando- se daí o prazo para parecer.

CAPÍTULO III
DAS SESSÕES SECRETAS

Art. 90- A Câmara realizará sessão secretas.

I - por convocação do Presidente, ou a requerimento de 2/3 (dois terços) dos
seus componentes;

II -a requerimento de Vereador ou Comissão, mediante deliberação do plenário;
§1**- As sessões secretas serão realizadas a portas fechadas, presentes apenas os
Vereadores.

§2" - Se no curso da sessão pública, algum membro propuser e sua conversão em
secreta, poderá o presidente suspender a mesma e, com as cautelas do parágrafo
anterior, permitir que o autor demonstre as razões do pedido.
§3° - apreciado e aprovado pelo Plenário o pedido, a sessão prosseguirá como
secreta. Caso contrário, voltará a ser pública.

CAPITULO IV

DA PUBLICIDADE DAS SESSÕES

Art 91 - Será dada ampla publicidade às sessões da Câmara, sendo viabilizada a

publicação da pauta e do resumo de seus trabalhos, através da imprensa oficial ou
pelos demais meios de divulgação.
§1°-As Sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação em contrário, tomada
por 2/3(dois terços) dos seus membros.

§2». O cidadão terá livre acesso ao recinto da Câmara reservado ao público desde
que;

I - apresente-se convenientemente trajado;
II - não porte arma;
III - mantenha o silêncio, durante os trabalhos;

IV - não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passe em Plenário;
V - atenda as determinações do Presidente.

§3° - O Presidente determinará a retirada do assistente que se conduza de forma a
perturbar os trabalhos e evacuará o recinto, quando julgar necessário.
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CAPITULO V

DAS ATAS DAS SESSÕES

Art. 92 - De cada sessão da Câmara lavrar-se-á ata dos trabalhos, contendo

resumidamente os assuntos tratados, para que seja submetida ao Plenário.

§10. Os documentos apresentados em sessão e as proposições serão indicados
apenas com a declaração do objeto a que se referirem, salvo requerimento de
transcrição integral aprovado pelo Plenário.

§2** - A transcrição de declaração de voto feita, resumidamente por escrito, deve ser
requerida ao Presidente, que não poderá negá-la.

§3** - A ata da sessão anterior estará à disposição dos Senhores Vereadores, na
Secretaria Administrativa da Casa, até 01 (uma) hora antes da sessão subsequente.

TITULO IV

DAS DISPOSIÇÕES
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS
SEÇÃO I
DA INICIATIVA POLÍTICA

Art. 93- Proposição é toda matéria submetida à apreciação da Câmara, no âmbito
de sua competência legislativa e fiscalizadora, considerando-se as seguintes formas:
I - Proposta de reforma e emenda Constitucional:
II - Projeto de Lei;
III - Projeto de Decreto legislativo;

IV - Projetos de Resolução;
V - Emendas;

VI - Requerimentos;
VII - Moções;
VIII -Indicações;

Parágrafo Único - As proposições, logo que recebidas pela Secretaria, serão
numeradas e Publicadas.

Art. 94 - Considera-se autor da proposição seu primeiro signatário, excetuando a
coautoria expressamente mencionada.
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§1° - São de simples apolamento as assinaturas que se seguirem as dos autores,
salvo quando se tratar de proposição para o qual a Lei Orgânica ou este Regimento
exijam determinado número delas, sendo que ainda assim, preservar-se-á a
identidade do autor.

§2°- As assinaturas, mesmo de simples apoiamento, não poderão ser retiradas depois
de publicada a proposição.

§3** - Até o anuncio da votação, poderá ser retirada à proposição:
I - pelo Prefeito, dos projetos de sua autoria;

II - pelos Vereadores, em proposta de emenda a Lei Orgânica;

III - pela a maioria dos membros da comissão, para as proposições de sua
autoria;

IV - pelo Vereador, autor da proposição.
§40 - No prazo definido no parágrafo anterior, poderão os autores, mencionados nos
incisos I e II apresentar requerimento de modificações a proposta original, sendo que
este caso, o projeto será devolvido a Mesa para abertura da Pauta, nos termos do art.
56 deste Regimento.

§5° - sempre que ultrapassamos os prazos destinados a cada etapa das proposições,
poderá seu autor, ou representante, solicitar ao Presidente da Câmara a retomada do
andamento normal do processo.

Art 95- Finda a legislatura serão arquivadas todas as proposições sem curso, salvo
as:

I - oferecidas pelo poder Executivo;
II - de iniciativa popular.

Parágrafo Único - Qualquer Vereador poderá nos 60(sessenta) dias subsequentes
á instalação da nova legislatura, requerer ao Presidente, formalmente, o
desarquivamento de proposição arquivada da legislatura anterior.

SEÇÃO II
DA INICIATIVA POPULAR

Art. 96 - As proposições subscritas por 5%(cinco por cento) do eleitorado municipal
receberão o mesmo tratamento, das emendas de iniciativa política, designado na
seção anterior.

§1° - As subscrições deverão conter informações sobre o registro eleitoral como
número do título de eleitor e seção.

§2*'- Será responsável pela veracidade das informações prestadas pelos subscritores
a associação ou entidade responsável pela proposição, exígíndo-se deste
reconhecimento formal perante o Poder Municipal.
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§3° - As propostas apresentadas sem acompanhamento de associação ou entidade
deverão conter informações do Cartório ou Juízo Eleitoral sobre a veracidade das
identificações eleitorais, sendo dispensada somente essa formalidade caso seja
juntada a proposta, cópia xerográfica do título eleitoral de cada subscritor.

§4® - Compete ao Secretário informar sobre o número mínimo de subscrições para o
ingresso de proposta popular, nos termos deste artigo.

§5® - As propostas também subscritas por Vereadores serão consideradas;
I - populares, se atendidos os itens previstos no "capuf deste artigo, cabendo
aos Vereadores a substituição autoral da proposta.
Art 97 - Será permitida, nas proposições de iniciativa popular, a participação de
representantes da comunidade proponente, nos momentos de discussão do
respectivo projeto, seja no seio das comissões responsáveis por sua análise ou em
Plenário.

§1® - A proposta popular deverá conter indicação sobre o seu representante junto a
Câmara, que poderá acompanhar-lhe os tramites, nos limites estabelecidos pela
Presidência.

§2® - O Presidente abrirá espaço, no momento de Grande Expediente, para audição
do representante da comunidade proponente, sendo-lhe reservado espaço de 10
(dez) minutos para apresentar seu discurso.

CAPITULO II
DOS PROJETOS

Art. 98- A Câmara Municipal exerce sua função legislativa através de projetos de:
I - Emenda a lei Orgânica;
II - Lei;

III - Decreto Legislativo;

V - Resolução.

Art 99 - Emenda à Lei Orgânica é a alteração daquele texto, nos limites previsto
pelas Constituições Federal e Estadual, observado o art. 37 da Lei Orgânica do
Município.

§1® - Exige-se, para proposição de emenda à Lei Orgânica, pelo menos, subscrição
de 1/3(um terço) dos Membros da Câmara de Vereadores.
§2® - A proposta de emenda à Lei Orgânica deverá constar, na justificativa, os
elementos comprobatórios da sua constituclonalidade.

Art. 100 - Os Projetos de Lei destinam-se a regular matéria de competência da
Câmara, exercida com a colaboração do Prefeito, através de sanção.
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Art 101 - Projetos de Decretos Legislativos são proposições destinadas a regular
matéria da exclusiva alçada do Poder Legislativo, cujos limites transcendem os da
Resolução.

Parágrafo Único - Dentre outras matérias, serão objeto de Decreto Legislativo as
deliberações que:
I - aprovem ou autorizem convenções, acordos ou convênios do Município com
outros Municípios, o Estado, outros Estados ou a União;
II - julguem as contas do Prefeito Municipal;

III - declarem a procedência de acusação, impedimento ou perda do cargo do
Prefeito e Vice-Prefeito;

IV -fixem os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e Secretários para a próxima
legislatura;

V -fixem os subsídios dos vereadores para a próxima legislatura.

Parágrafo Único - Na ocorrência de inflação no País acima dos parâmetros de
normalidade, os subsídios dos itens IV e V do artigo anterior, poderão ser corrigidos
sempre que o índice de inflação ultrapasse a 20% ao ano.
Art 102- Os Projetos de Resoluções tratam de matéria política ou administrativa em
que caiba o pronunciamento da Câmara, tais como:
I - perda do mandato do Vereador;
II - concessão de licença;
III -concessão de títulos honoríficos;

IV -criação de Comissão;
V - matéria regimental;

VI -assunto de economia interna que se exija formalidade ao ato administrativo;
Art 103- Nos projetos em geral serão observados os seguintes princípios:

I -acompanhado de exposição de motivos, quando de autoria do Executivo e de
Justificativa, quando de autoria de parlamentar;

II - redação clara, precisa e em ordem lógica, dividido o texto em artigos,
trazendo logo abaixo do número de ordem a emenda do seu objeto;

III - nenhum dispositivo poderá regular mais de uma matéria;
IV - os artigos serão numerados em ordinal até o número 9(nove)e em cardinal
daí por diante, desdobrando-se em parágrafos, incisos ou alíneas.

CAPITULO III

DAS PROPOSIÇÕES ESPECÍFICAS
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SEÇÃO I
DOS REQUERIMENTOS

Art 104- Requerimento é toda solicitação encaminhada por Vereador ou Comissão
a deliberação do Plenário da Mesa ou do Presidente, podendo ser escrito ou verbal,
conforme determinação prevista neste Regimento.

Art. 105- Os requerimentos serão despachados na seguinte disposição:
I - pelo Presidente quando solicitarem:
a)A palavra ou a sua desistência;

b) Permissão para falar sentado;

c) Retificação da ata;
d) Leitura da matéria sujeita ao conhecimento do Plenário;
e) Inserção de declaração de voto em ata;
f) Observância de disposição regimental;
g) Retirada de requerimento anterior formulado pelo autor;

h) Retirada pelo autor de proposição sem parecer de comissão;
i) Verificação do quorum para discussão e votação;
j) Informação sobre a ordem dos trabalhos ou sobre a ordem-do-dia;
k) Convocação de sessão extraordinária;
I) Anexação de matéria idêntica ou semelhante;
m)Preenchimento de lugar em comissão;

n) Desarquivamento de proposição;
o) Posse de Vereador.

II - pela deliberação do plenário:
a) Retirada de proposição após emissão de parecer;
b) Preferência;

c) Prioridade;
d) Urgência;
e) Destaque para votação;

f) Convocação de sessão secreta por iniciativa de Vereador ou Comissão;
g) Enceramento de discussão em regime de urgência;
h) Prorrogação de sessão;
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i) Constituição de Comissão Especial de Inquérito;
j) Convocação de Secretários Municipais, de Procurador Municipal e de
dirigentes da Administração centralizada e descentralização;

k) Informações de autoridades municipais;

I) Providências junto aos órgãos da administração pública;
m)licença de Vereador para tratamento de interesse particular.
§1° - Os Requerimentos enumerados no inciso I, alíneas "i" a "o" bem como, no inciso
II, alíneas "e" a 1" serão formulados por escrito, sendo os demais formulados
oralmente ou por escrito.

§2® - Os Requerimentos constantes das alíneas "i" a "1" do inciso I comportarão
discussão, não admitidas nas demais.

Art. 106 - Poderão os Vereadores, apresentar requerimento de informações nos
casos em que estes mantiverem relação com matérias em trâmite na Câmara ou
sujeitos a sua fiscalização.

Parágrafo Único - Se as solicitações determinadas no requerimento de providências
administrativas não forem atendidas, poderá a Câmara determinar que se prestem
informações sobre o cumprimento, nos casos em que se seja obrigada a
Administração a prestar a providência requerida.

SEÇÃO II
DAS INDICAÇÕES
Art. 107-Indicação é a proposição em que a Câmara sugere a outro Poder ou a outra

Entidade Pública a exceção de medidas fora do alcance do Poder Legislativo.

Parágrafo Único - Quando a indicação versar sobre matéria distrital, poderá fazerse acompanhar de respectivo anteprojeto.

SEÇÃO III
DAS MOÇÕES
Art. 108 - Moção é a proposição em que o Vereador sugere a manifestação da
Câmara sobre determinado evento.

§1® - As moções de louvor, aplauso, regozijo, congratulações, protesto ou repúdio,
somente serão admitidas relativamente a ato público ou acontecimento de alta
significação nacional, estadual ou municipal.

§2® - O voto de pesar só é admissível nos casos de luto oficial ou relativamente a
pessoas que tenham exercido altos cargos públicos ou que tenham adquirido
excepcional relevo na comunidade.
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SEÇÃO IV
DAS EMENDAS

Art 109 - Emenda é proposição apresentada como acessória de outra.
Art 110- As emendas:

I - substantivas, quando se apresentarem como sucedâneas de outras
proposições;
II - supressivas, quando mandarem eliminar qualquer parte de outras
proposições;
III - acessórias, quando sem alterar a proposta original, acrescerem-lhe novos
termos;

IV - modificativas, quando alterarem em parte o conteúdo da proposição original.

§1° - As emendas deverão versar apenas sobre um ponto de questão, artigo, inciso
ou alínea, cabendo somente a apresentação de emendas em caráter"substitutivo" nos
projetos e condições expressamente previstos neste Regimento.

§2® - denomina-se subemenda apresentada em comissão à outra emenda, podendo
esta tomar a forma de quaisquer daquelas previstos nos incisos deste artigo.
§3° - Na pauta que preceder a segunda discussão,somente poderão ser apresentadas
Emendas subscritas por, pelo menos, 1/3(um teço) dos Vereadores.

CAPITULO IV

DOS INCIDENTES ESPECIAIS

NAS PROPOSIÇÕES
SEÇÃO I
DA URGÊNCIA

Art 111 - Urgência é a dispensa de exigências regimentais para que determinada
proposição seja de logo considerada até o seu termo, garantida a esta o poder de
sobrestar outras matérias.

§1"- O regime de urgência não dispensa:
I - número legal, sua apreciação;

II - parecer de comissão ou de relator especialmente designado para isto;
§2® - O requerimento de urgência será formulado:
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I - pelo Prefeito, no transcorrer da Mensagem;
II - Pela Mesa;

III - por líder de Partido ou Bancada;

IV - por 1/3(um terço) dos Vereadores;
§30 - o orçamento anual tem garantido o regime de urgência a partir da data prevista
na Lei Complementar Federal prevista no art. 165,§ 9® da Constituição Federal.
Art. 112 - Aprovado o requerimento de urgência será incluída a matéria beneficiada
na Ordem do dia da sessão imediata, se já houver decorrido o período de pauta e esta
já possuir parecer respectivo.
§1® - Com a aprovação do requerimento de urgência os prazos do art. 56 são
reduzidos a metade.

§2® - Se não houver parecer, o Presidente da Câmara poderá designar Relator para
que o emita oralmente em Plenário, manifestando-se de imediato a Comissão
respectiva.

§3° - O Relator designado poderá requerer prazo de até 24 horas para exame da
matéria, que lhe será deferido.
§4® - Expirados os prazos previstos no parágrafo anterior, o Presidente incluirá na
Ordem do dia, sobrestando as demais matérias.

Art 113- Não se admitirá a urgência para;

I - proposição que conceda favorecimento a pessoa física ou jurídica:
II - aos projetos de codificação;
III - matéria relativas a perda de mandato;

IV - matérias incluídas nos processos legislativos especiais e nas atividades de
julgamento e fiscalização da Câmara.

Parágrafo Único - Não serão admitidos em regime de urgência mais que 1/3 (um
terço) dos Projetos de lei de autoria de Executivo, garantindo-se aqueles incluídos
dentro daquela proporção a dispensa de votação do requerimento que propuser a
urgência.

SEÇÃO II
DA PRIORIDADE

Art. 114- Prioridade é a primazia que se concede a uma determinada proposição a
fim de assegurar-lhe rápida tramitação.

§1® - As proposições em regime de prioridade preferem àquelas em transição ordinária
e especial, colocando-se na Ordem do dia após as urgentes.
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§2® - A prioridade é determinada através do requerimento de qualquer Vereador
aprovado pelo Plenário.

§3® - Esgotado o prazo para apresentação de parecer sobre a matéria beneficiada
com a prioridade, o Presidente da Câmara indicará no relator que dará o parecer
oralmente em plenário.

Art. 115 - Salvo no que tange as discussões, cujos prazos inalterados, ficam
reduzidos à metade os períodos de pauta, da emissão de parecer e todos os demais
ligados a tramitação.

SEÇÃO III
DA PREFERÊNCIA

ArL 116-Preferência é antecipação da discussão e votação de uma proposição sobre
outra ou outras, da Ordem do dia.

§1® - As proposições têm preferência para discussão e votação na forma da ordem
estabelecida no art. 92, deste Regimento.

§2 ® - substitutivo de Comissão tem preferência na votação ao oferecido por Vereador.
§3® - As emendas têm a seguinte ordem de preferência:
I - supressiva;
II - substitutiva;
III - modificativa;
IV - aditiva.

ArL 117 - Por deliberação do plenário e a requerimento do Vereador, poder-se-á
alterar a ordem preferencial dentro de cada categoria de proposição.

SEÇÃO IV
DO DESTAQUE

Art 118- Destaque é o ato de separar parte do texto de uma proposição em votação
para apreciação isolada pelo plenário.
§1® - A requerimento de qualquer Vereador, o Plenário poderá conceder destaque de
um dispositivo que esteja englobado em outro, desde que o requerimento seja
apresentado no momento exclusivo da discussão.

§2® • O pedido de destaque poderá ser feito para que a votação da proposição se
realize por títulos, capítulos, seção ou artigos.
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SEÇÃO V
DA PREJUDICIALIDADE

Art. 119- Consideram-se prejudicados na mesma sessão legislativa;
I -as proposições anexas, quando aprovada ou rejeitada a principal;
II -as proposições ou emendas com substitutivo aprovado;
III - as proposições de conteúdo idêntico ou aposto a de outras aprovadas ou
rejeitadas.

TITULO V

DAS DELIBERAÇÕES
CAPÍTULO I

SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art 120- Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate do Plenário, sendo

sempre feita sobre o conjunto da proposição.
Art 121 - Haverá uma única discussão para:

I - projeto de iniciativa do Poder Executivo com o prazo fixado de deliberação;
II - projeto que cria cargo da Câmara Municipal;

III - Lei Delegada quando submetida a apreciação da Câmara;
IV - projeto de Decreto legislativo;

V - projeto de resolução;
VI - projeto vetado;

VII - deliberação sobre concessão de crédito;
VIII - indicações;
IX - moções;
X - requerimentos sujeitos a discussão;

XI - pareceres sujeitos a discussão independente;

Parágrafo Único- Ressalvados as exceções deste artigo, as proposições submetemse a duas discussões, afora a Redação Final.
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Art 122- publicados os pareceres sobre determinada proposição,fará a Mesa, incluir
a mesma na Ordem do dia.

Parágrafo Único- Nos projetos sujeitos a 2(duas)discussões, encerrada a primeira,
reabre-se a pauta por 5(cinco) dias, retomando a proposição as comissões se houver
emendas, caso contrário será mantida a matéria incluída na Ordem do dia para última
discussão.

SEÇÃO II
DOS APARTES

ArL 123 - Aparte é a interrupção do orador, por Vereador, por tempo breve, para
indagação ou esclarecimento relativo a sua exposição.
§1® - O aparte dependerá de permissão do orador;
§2® - Se o orador recusar um aparte a um Vereador não mais poderá concedê-lo a
qualquer outro.
Art 124- Não será admitido aparte;
I - ao Presidente da sessão;

II -em encaminhamento de votação e declaração de voto;
III - no pequeno expediente.

SEÇÃO III
DOS PRAZOS

Art 125-0 Vereador, ressalvados as prerrogativas dos líderes, usará da palavra;

I - até por 15(quinze) minutos, uma só vez em cada discussão;

II - até por 25 (vinte e cinco) minutos quando autor ou relator da matéria:
III - até por 5(cinco) minutos:

a) Para levantar questão de Ordem;
b) Para encaminhar votação;
c) Em declaração de voto.

SEÇÃO IV
DO ADIANTAMENTO E ENCERRAMENTO DA DISCUSSÃO
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Art. 126-0 Vereador poderá propor o adiantamento da discussão sobre qualquer
proposição, atendendo os seguintes requisitos:
I -formulação antes de Iniciada a discussão;

II - não se tratar de proposição em regime de urgência, ou com prazo de
deliberação fixado pelo Prefeito.
§1° - Não será deferido o adiantamento por prazo superior a 3 (três) sessões
ordinárias.

§2** - Cada proposição pode ter adiado a sua discussão uma única vez.
Art 127-0 encerramento da discussão dar-se-á:

I - por falta de orador;

II - pelo decurso dos prazos regimentais;

III - quando se tratar de matéria em regime de urgência após 3 (três) sessões,
se assim deliberar o Plenário.

CAPITULO II

DAS VOTAÇÕES
SEÇÃO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 128- As deliberações, salvo disposição em contrário, serão tomadas por maioria
simples de votos, presentes a maioria absoluta da Câmara.

§1° - O ato de votação se inicia com a declaração do Presidente neste sentido e só se
interrompe por falta de número.

§2° - O Vereador presente poderá se abster de votar, sendo contudo considerada sua
presença para efeito de quorum.

SEÇÃO II
DO QUORUM ESPECIAL

Art 129 - É exigido quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara
para aprovação das seguintes matérias:
I - Proposta de emendas a Lei Orgânica;
II - Proposta de Alteração de Regimento Interno;
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III - Deliberação relativa à perda de mandato de Prefeito e Vice-Prefeito;
IV - Proposta de encaminhamento de denúncia ao Ministério Público de Prefeito
e Vereadores:
V - Deliberação relativa a perda de mandato de Vereadores;

VI - Rejeição do parecer prévio do tribunal de Contas dos Municípios.

Art 130 - É exigido quorum de maioria absoluta dos membros da Câmara para
aprovação das seguintes matérias:
I - projeto Vetado;

II - resolução que autoriza lei delegada;
III - resolução que conceda título de cidadania.

SEÇÃO III
DOS PROCESSOS DE VOTAÇÃO

Art 131 - São 3(três) os processos de votação:
I -simbólico;
II - nominal;
III - aberto;

§1® - Pelo processo simbólico, o Presidente ao anunciar a votação convidará os
Vereadores favoráveis à proposição a permanecerem sentados e proclamará o
resultado.

§2® - Se algum Vereador tiver dúvida quanto ao resultado proclamado requererá
imediatamente a verificação de votação, observado o seguinte:

a)o presidente deferirá o pedido de verificação de quórum uma vez por bancada
existente;

b) no momento da conferência de votação, nenhum Vereador poderá ingressar
no recinto do Plenário;

c)estando todos os Vereadores em seus respectivos lugares, por solicitação do
presidente se for o caso, far-se-á nova contagem de votos.

§3° - Adotar-se-á votação nominal quando requerida por Vereadores e aprovada pelo
plenário, sendo que neste caso o Secretário fará a chamada de cada Membro
presente, respondendo este sim ou não segundo seja favorável ou não a proposta em
votação.

§40 - Concluída a chamada proceder-se-á a verificação e anotação dos Vereadores
ausentes
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§ 5°- A votação será sempre aberta:
I - nas eleições da Mesa da Câmara;

II - no julgamento do parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios
referentes as Contas do Prefeito;

III - nas deliberações sobre perda de mandato de Prefeito e Vice-Prefeito;

IV - nas deliberações sobre perda de mandato de Vereador;
V - na apreciação de veto do Poder Executivo.

SESSÃO IV

DO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO

Art 132 - No encaminhamento da votação pelo prazo de 5 (cinco) minutos, será
assegurado ao autor da proposição, bem como a cada bancada, por seu Líder, falar
apenas uma vez sobre a orientação a se seguir a votação.

Parágrafo Único - O encaminhamento terá lugar logo após anunciada a votação e
será feita em relação ao todo do projeto em uma única oportunidade.

CAPITULO III

DA REDAÇÃO FINAL
Art. 133- Ultimada a votação será o projeto encaminhado à Comissão de Redação
para elaboração do texto final.

§ 1° - Os projetos aprovados em sua forma originária ou de substitutivo não terão
redação finais, sendo de logo encaminhados para exaração dos autógrafos.

§ 2° - Só será alterada a redação para corrigir erros de linguagem, de técnica
legislativa ou de notória contradição.

TÍTULO VI
DO PROCESSO LEGISLATIVO

CAPÍTULO I
DO VETO

Art 134 - Recebido o processo vetado, conferirá a Secretaria da Mesa a observância
do prazo constitucional para a sanção.
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§ 1° - Se houver sido tal prazo ultrapassado, não conhecerá o Presidente do Veto,
cumprindo-lhe promulgar a Lei.

§ 2° - Exercitado o Veto, no prazo próprio, determinará a presidência sua publicação
juntamente com as razões expostas, despachando a proposição à Comissão de
Justiça e Redação.

§ 3"- A comissão de Redação e Justiça deverá se manifestar, através de parecer, no
prazo máximo e improrrogável de 8 (oito) dias sobre o veto.
§ 4" - Encerrada o prazo, será a proposição encaminhada a Mesa, com o parecer,
imediatamente incluído na ordem do dia da sessão imediata.

§ 5° - O projeto, com parecer oral ou apresentado pela Comissão, será submetido a

uma única discussão, podendo falar por 10(dez) minutos autor ou Líder partidário, e
após, seguir-se-á a votação.
§ 6® - A votação incidirá sobre a parte vetada, usando-se a expressão sim para a
manutenção e não para a derrubada do veto.
Art. 135-0 veto, sobre proposição, será considerado derrubado se obtiver contra
sua manutenção maioria absoluta dos membros da Câmara.

CAPITULO II

DO ORÇAMENTO

Art 136 - O projeto de lei de orçamento será encaminhado a Câmara no prazo
estabelecido na Lei Orgânica do Município e na Constituição Federal.

§ 1® - O Presidente ao receber o projeto de lei orçamentária, dará conhecimento ao
Plenário deste, colocando-o em pauta pelo período de 8 (oito) dias para que possa
receber emendas no âmbito da Comissão de Finanças.
§ 2® - Esgotado o período de pauta deverá a Comissão oferecer parecer, no prazo
máximo de 8 (oito) dias, contendo as emendas admitidas e rejeitadas para votação,
em Plenário.

§ 3® - Recebido o parecer da Comissão, o Presidente da Ordem do dia o Projeto de
Lei Orçamentária, cabendo destaque de votação das emendas acatadas ou não ao
Plenário.

Art 137-Poderão os Líderes, bem como o relator e autores de emendas encaminhar

cada uma de suas respectivas proposições pelo prazo máximo de 5(cinco) minutos.

Parágrafo Único - As proposições deverão ser encaminhadas de forma conjunta
caso determine o Presidente.

CAPÍTULO III
54

DOS PROJETOS DE CÓDIGO

Art 138- Recebido o Projeto de Código, a Mesa encaminhará o mesmo para análise
em comissão especialmente designada pela Mesa e referendada pelo plenário para
isso.

§ 1° - A comissão prevista no "capuf deste artigo tem prazo de 30 (trinta) dias para
analisar e apresentar parecer sobre o projeto de código.

§ 2® - Encerrado o prazo previsto no parágrafo anterior, o projeto com o respectivo
parecer deverão ser inscritos na pauta por um período de 8 (oito) dias para
apresentação de emendas.

§ 3° - Encerrada a pauta será o projeto novamente analisado, conjuntamente com
suas respectivas emendas, sendo após um prazo de 10(dez) dias, incluído na Ordem
do dia.

§ 4® - Salvo disposição em contrário, o projeto, com seu parecer, permanecerá em
discussão por pelo menos 2(duas)sessões.

CAPITULO IV

DOS PROJETOS RELATIVOS À CRIAÇÃO DE DISTRITOS

Art. 139-A criação, organização e supressão de Distritos Municipais dar-se-á por lei
aprovada por maioria absoluta dos membros da Câmara.

§ 1® - São condições para que um território se constitua em Distrito:

I - população, eleitorado e arrecadação no território da emancipação não inferior
a 5% (cinco por cento) daquela existente no Município, apurados pelo IBGE e
pelo Cartório Eleitoral e órgão Fazendário Estadual respectivamente;
II - existência, na sede do território a ser emancipado, de população não inferior
a um mil avos da estimativa para o Estado;

III - delimitação da área com descrição das respectivas divisas.
Art 140- Apresentada à proposta, por qualquer Vereador, bancada ou partido com
representação da Câmara, será esta encaminhada a Comissão de Justiça e Redação
que se pronunciará sobre ela no prazo de 15(quinze) dias.

§ 1® - A proposta de criação, supressão ou organização de Distritos deverá ser
acompanhada dos dados comprobatórios especificados no parágrafo 1° do artigo
anterior.

§ 2® - Não caberá apresentação de emendas nas propostas tendentes à criação,
supressão ou organização de Distritos, ressalvados aos aspectos de delimitação.
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§ 3®- Apresentado o parecer ao Plenário, será o mesmo Incluído na Ordem do dia
subsequente e votado duas vezes, com interstício mínimo de uma sessão entre cada
votação.

§4° - A Comissão poderá entender, de forma justificada, pela realização de plebiscito
junto a população do território emancipado.

TITULO Vil

DAS ATIVIDADES DE JULGAMENTO

E FISCALIZAÇÃO DA CÂMARA
CAPÍTULO I

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Art 141 - Encaminhado, a Câmara, até o dia 31 de março o processo de prestação
de conta do Prefeito, o Presidente independentemente de sua leitura, mandará tomar
público, juntamente com as contas da Câmara Municipal.

§1® - As contas, referidas no "caput" deste artigo, ficarão a disposição do público
durante um período de 60(sessenta) dias, observado o seguinte:

I - poderão ser conhecidas por qualquer cidadão, devendo o mesmo apresentar
seu documento de identidade e título de eleitor;

II - somente serão atendidas visitações públicas no horário de expediente
extemo da Câmara;

III -os cidadãos interessados no exame das contas deverão ser acompanhados

por servidores públicos municipais destinados para isso pelo Presidente da
Câmara;

IV -as denúncias serão apresentadas em papel próprio, oferecido pela Câmara,
em duas vias, das quais uma será dada como recebido pelo servidor responsável
por recebê-las.

§2® - Ao término do prazo previsto neste artigo serão as contas enviadas ao Tribunal
de Contas dos Municípios, juntamente com as denuncias onde serão analisadas e
receberão parecer técnico.

Art 142-Encerrado o prazo previsto no inciso I do artigo 91 da Constituição Estadual,
sem o recebimento das contas pela Câmara de Vereadores, poderá a Mesa, de oficio,
através de seu Presidente, solicitar do Tribunal a respectiva tomada de contas.

§1® - No prazo legal previsto, não sendo também apresentadas as contas da Câmara,
poderá qualquer Vereador requerer ao Plenário a tomada de contas a ser realizada
pelo Tribunal de Contas.

§2® - As comissões também, com referendo direto do Plenário poderão requerer do
Tribunal de Contas inspeção ou auditoria da Administração direta ou indireta.
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Art. 143- Sempre que a Câmara receber representação do Tribunal de Contas ou
parecer propondo pela rejeição, deverá a Mesa encaminhar a Comissão competente,
no prazo de 20 (vinte) dias para exame e indicação de providências.

CAPITULO 11

DA CONVOCAÇÃO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS

Ait 144- Os Secretários municipais serão convocados a comparecer a Câmara ou
através de requerimento escrito por Vereador ou Comissão, aprovado pelo Plenário.

§1"- O requerimento indicará as razões e o objeto da convocação.
§2° - A convocação deverá ser acompanhada de ajuste entre a autoridade convocada
e o Secretário da Câmara, que combinarão horário e dia para o comparecimento do
mesmo, que deverá ocorrer até 30 (trinta) dias após a convocação.
§3° - Quando o Secretário ou autoridade municipal desejar comparecer a Câmara ou
a uma de suas Comissões para prestar esclarecimentos será designada data para
este fim, pelo Presidente ou pelo respectivo órgão.

Art. 145 - Na sessão em que se der o comparecimento do Secretário Municipal,
caberá a seguinte disposição de tempo:

I - o Secretário disporá de até 20 (vinte) minutos para relatar sobre os motivos
da sua presença;

II - encerrada a exposição do Secretário poder-lhe-ão ser formuladas
indagações em intervenções de até 5(cinco) minutos por Vereador escrito;
III - o Secretário disporá de tempo idêntico ao do Vereador escrito para
responder-lhe;

IV -é facultado ao Vereador inscrever-se sucessivamente, para falar, depois de
esgotada a relação dos escritos, quantas vezes desejar, observado o prazo
previsto no inciso II.

DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS E FINAIS
CAPÍTULO I
DAS QUESTÕES DE ORDEM

Art. 146 - Questão de ordem é toda dúvida levantada, no correr da sessão, sobre

disposição do Regimento Interno quanto a sua interpretação direta ou relacionada
com disposição constitucional ou legal.
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Art. 147 - A iniciativa de reforma deste Regimento é deferida à Mesa ou a 1/3(um
terço) dos membros da Câmara.

Parágrafo Único - O Projeto de resolução quando não for de autoria da Mesa.
Art. 148 - A organização administrativa da Câmara é fixada em lei própria e em
regulamento aprovado pela Mesa.

Art 149-As interpretações de caráter normativo adotado na Câmara serão lançadas
em livro próprio.

Art 150- Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Plenário.
Art. 151 - Esta resolução entra em vigor com a sua publicação, revogada as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, 20 de outubro de 2020.

Claudenll^on Rfb^lro de Andrade
Presidente do Poder Legislativo Municipal de Uauá - Bahia.

Jero^imo Oseas de Loiola

Vice-presidente.

)ias Cfogueina" í
Primeiro Secretário

Jose CaríOãáSòncab^Bãrbosa
Segundo Secretário

Câmara Municipalde Uauá-BA
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