
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe  sobre  o  Regimento  Interno  da
Câmara Municipal de Barros Cassal.

A  Mesa  Diretora  da  Câmara  de  Vereadores  de  Barros  Cassal,
Estado do Rio Grande do Sul,  no uso de suas atribuiço� es  legais,  faz
saber que o plena� rio da Ca�mara aprovou e ela promulga e publica a
presente resoluça�o:

TÍTULO I
Da Câmara Municipal

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 1º A Ca�mara Municipal e�  a sede do Poder Legislativo do Municí�pio
de Barros Cassal compo� e-se de nove Vereadores.

Art.  2º Ao  Poder  Legislativo  Municipal  compete  o  exercí�cio  das
seguintes funço� es:

I  -  legislar  sobre  leis  de  interesse  local  ou  que  suplementem  a
legislaça�o federal ou estadual, no que couber;

II  -  exercer  a  fiscalizaça�o  e  o  controle  externo  da  administraça�o
pu� blica municipal;

III - julgar as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, apo� s
manifestaça� o do Tribunal de Contas do Estado e consulta pu� blica;

IV  -  definir  prioridades  para  as  polí�ticas  pu� blicas  municipais,
deliberando sobre os projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes
orçamenta� rias e do orçamento anual;

V - atuar como o� rga�o mediador, visando viabilizar soluço� es para as
demandas  individuais,  coletivas  e  sociais,  cujas  soluço� es  na�o
dependam exclusivamente de sua compete�ncia institucional;

VI  -  administrar  institucionalmente,  exercendo  a  gesta�o  de  seus
serviços internos.

§ 1º A Ca�mara Municipal exercera�  as funço� es referidas neste artigo
com  independe�ncia  e  harmonia,  em  relaça�o  ao  Poder  Executivo,
deliberando sobre as mate�rias de sua compete�ncia, na forma prevista
neste Regimento.



§  2º Na�o  sera�  autorizada  a  publicaça�o  de  pronunciamentos  que
envolvam: 

I - ofensas a2 s instituiço� es nacionais;
II - propaganda de guerra;
III - subversa�o da ordem polí�tica ou social; 
IV - preconceito de raça, religia�o ou classe; 
V - crimes contra a honra;
VI - incentivo a2  pra� tica de crimes de qualquer natureza.

Art. 3º A Ca�mara Municipal de Barros Cassal tem sua sede localizada
Rua John Kennedy, nº 240, onde sera�o  realizadas as suas atividades
institucionais.

§ 1º As atividades da Ca�mara Municipal fora da sua sede sera�o nulas,
exceto nos seguintes casos: 

I - sessa�o solene;
II - sessa�o itinerante;
III - reunia�o de trabalho e audie�ncia pu� blica de Comissa�o.
§ 2º Nos casos dos incisos I e II do § 1º, a realizaça�o das atividades

dependera�  da aprovaça�o de requerimento de Vereador aprovado por
maioria absoluta dos membros da Ca�mara Municipal.

§ 3º A realizaça�o de reunia�o de trabalho e de audie�ncia pu� blica, nos
termos do inciso III do § 1º, depende de deliberaça�o da maioria dos
membros de Comissa�o.

§  4º Impedido  o  acesso  ao  recinto  da  Ca�mara  Municipal,  a  Mesa
Diretora  designara�  outro  local  para  a  realizaça�o  de  suas  atividades,
enquanto perdurar a situaça�o.

§ 5º Na hipo� tese do § 4º, as autoridades locais sera�o notificadas da
mudança da sede da Ca�mara Municipal, com divulgaça�o nos meios de
comunicaça�o e por meios eletro� nicos.

§ 6º Na sede da Ca�mara Municipal na�o podera�o ser realizados atos
estranhos a2 s  suas atividades institucionais,  salvo se houver cede�ncia
de suas depende�ncias para reunio� es cí�vicas, culturais ou convenço� es
partida� rias, desde que na�o tenham interesse econo� mico.

§  7º Havendo  autorizaça�o,  pela  Mesa  Diretora,  para  uso  das
depende�ncias  e  dos equipamentos  da Ca�mara Municipal,  a  entidade
cessiona� ria assinara�  termo de responsabilidade comprometendo-se a:

I - realizar a devoluça�o no hora� rio acertado;
II - entregar as depende�ncias em condiço� es de uso, inclusive com a

limpeza dos ambientes utilizados;
III - ressarcir os equipamentos, mo� veis ou a pro� pria sede, caso haja

algum dano material; 
IV - na�o realizar atividade remunerada.



§ 8º Material de divulgaça�o de partidos polí�ticos somente e�  admitido
no  ambiente  interno  do  gabinete  de  Vereador  ou  nas  ocasio� es  de
cede�ncia da Ca�mara Municipal para as convenço� es partida� rias.

§  9º Admite-se  o  uso  da  sede  da  Ca�mara  Municipal  apenas  para
velo� rio  de  vereador  ou  ex-vereador,  prefeito  ou  ex-prefeito,  vice-
prefeito ou ex-vice-prefeito, desde que solicitado pela famí�lia.

§  10.  O  Dia� rio  Oficial  da  Ca�mara  Municipal  e�  o  Quadro  Mural
localizado  em  sua  sede,  sem  prejuí�zo  da  divulgaça�o  de  seus  atos
institucionais pelos seus canais eletro� nicos, assim considerados:

I - site constituí�do como portal de transpare�ncia e acesso pu� blico a2 s
suas informaço� es, dados e aço� es institucionais;

II - redes sociais;
III - ra�dio ou outra mí�dia a ser instituí�da em cara� ter oficial.
§ 11. A  publicidade e  a  divulgaça�o  dos  atos,  aço� es  e  informaço� es

institucionais  da  Ca�mara  Municipal  tera�o  cara� ter  informativo,
educativo  e  de  orientaça� o  social  e  observara�o  o  princí�pio  da
impessoalidade,  sendo vedado o  uso de nomes,  imagens  e  sí�mbolos
que caracterizem promoça�o pessoal do Presidente e dos Vereadores.

Art. 4º Qualquer cidada�o podera�  assistir a2 s atividades institucionais da
Ca�mara Municipal, na parte do recinto que lhe e�  reservada, desde que:

I - esteja adequadamente trajado; 
II - na�o porte armas;
III - conserve-se em atitude respeitosa durante os trabalhos;
IV  -  na�o  manifeste  apoio  ou  desaprovaça�o  ao  que  se  passa  no

Plena� rio;
V - na�o interpele qualquer Vereador, salvo em audie�ncias e consultas

pu� blica

Art.  5º A  responsabilidade  por  garantir  a  segurança  da  Ca�mara
Municipal compete a2  Preside�ncia.

§  1º O  Presidente  podera�  requisitar  força  policial  para  manter  a
ordem interna.

§ 2º Se for cometida qualquer infraça�o  penal,  o Presidente fara�  a
prisa�o  em  flagrante  do  responsa�vel,  apresentando-o  a2  autoridade
policial competente, para a lavratura do auto de prisa�o e instauraça� o
de inque�rito.

§  3º Na  hipo� tese  de  na�o  haver  flagrante,  o  Presidente  devera�
comunicar o fato a2  autoridade policial competente, de forma imediata.

Art. 6º As bandeiras do Brasil, do Mercosul - Mercado Comum do Sul,
do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul  e  do  Municí�pio  de  Barros  Cassal



devera�o  estar  hasteadas  de  forma  visí�vel  e  protocolar  durante  as
Sesso� es Plena� rias da Ca�mara Municipal.

CAPÍTULO II
Dos Serviços Administrativos da Câmara

Art. 7º Os serviços administrativos da Ca�mara sera�o executados sob a
orientaça�o da Mesa, pela Secretaria Geral.

Parágrafo único. A Secretaria Geral passa a fazer parte da estrutura
administrativa da Ca�mara Municipal

Art. 8º A nomeaça�o, exoneraça�o e demais Atos Administrativos para o
funcionamento da Ca�mara competem ao Presidente, de conformidade
com  a  Legislaça�o  vigente  e  Estatuto  dos  Servidores  Pu� blicos
Municipais.

§ 1º Sera�  de iniciativa exclusiva da Mesa os projetos que visem a
criaça�o,  provimento,  extinça�o,  remuneraça�o,  alteraça�o  de  cargos
administrativos do Legislativo.

§  2º A  Ca�mara  somente  podera�  admitir  servidores  mediante
Concurso Pu� blico de provas ou de provas e Tí�tulos, apo� s a criaça�o dos
respectivos cargos, ressalvando-se o direito de nomeaça�o para cargos
de direça�o, chefia e de assessoramento.

Art.  9º Os  Servidores  Administrativos  da Ca�mara sa�o  regidos  pelos
dispositivos do Regime Jurí�dico dos Servidores do Municí�pio.

TÍTULO II
Dos Órgãos Da Câmara Municipal

CAPÍTULO I
Da Mesa Diretora

SEÇÃO I
Da Composição

Art.  10. A  Mesa  Diretora  e�  o  o� rga�o  responsa�vel  pela  definiça�o  das
diretrizes e do planejamento da Ca�mara e compo� e-se de Presidente, de
Vice-Presidente e de Secreta� rio.

§ 1º O Presidente  sera�  substituí�do,  em suas  ause�ncias,  pelo  Vice-
Presidente e pelo Secreta� rio, segundo a ordem de hierarquia.



§ 2º Ausentes os membros da Mesa, presidira�  a Sessa�o Plena� ria o
Vereador  mais  votado entre  os  presentes  que escolhera� ,  entre  seus
pares, um Vereador para ser Secreta� rio ad hoc.

§ 3º Ausente o Secreta� rio, o Presidente convidara�  um Vereador para
assumir os encargos da Secretaria da Mesa Diretora.

§ 4º A Mesa Diretora reunir-se-a�  para discutir os assuntos de sua
compete�ncia,  conforme  preve�  o  art.  20  deste  Regimento  Interno,  e
deliberar as mate�rias que esta�o sob sua gesta�o:

I - ordinariamente, nas segundas-feiras, a2 s dezoito horas;
II  -  extraordinariamente,  quando  o  Presidente  ou  dois  de  seus

membros convocar para tratar mate�ria urgente.
§ 5º Presentes na reunia�o da Mesa Diretora a maioria absoluta de

seus membros, as deciso� es sera�o tomadas pela maioria de votos.
§  6º As  deciso� es  da  Mesa  Diretora  que  tenham  cara� ter  geral  e

impessoal  sera�o  formalizadas  por  resoluça�o  de  mesa,  com  ampla
divulgaça�o, inclusive por meios eletro� nicos.

§ 7º As Resoluço� es de Mesa tera�o se�rie nume�rica sequencial pro� pria,
observada  a  ordem  cronolo� gica  de  sua  publicaça�o,  sem  renovaça�o
anual.

§ 8º Qualquer Vereador tera�  direito a2  participaça�o e manifestaça�o
nas reunio� es da Mesa Diretora.

SEÇÃO II
Da Eleição, Formação e Modificação

Art. 11. A eleiça�o dos membros da Mesa Diretora, presentes a maioria
absoluta  dos  Vereadores,  far-se-a�  por  voto  secreto,  realizando-se  a
escolha  por  chapas,  assegurando-se,  tanto  quanto  possí�vel,  a
representaça� o proporcional de partidos com assento na Ca�mara.

Art. 12. A eleiça�o da Mesa Diretora, para o primeiro ano da Legislatura,
far-se-a�  na mesma data em que se realizar a Sessa�o de Instalaça�o da
Legislatura e Posse, observadas as formalidades previstas neste artigo
e no art. 77 deste Regimento Interno.

Parágrafo  único. Na  hipo� tese  de  inexiste�ncia  de  nu� mero  legal,  o
Vereador mais idoso dentre os presentes, permanecera�  na preside�ncia
e convocara�  Sesso� es Plena� rias dia� rias, ate�  que seja eleita a nova Mesa
Diretora.

Art. 13. A eleiça�o da Mesa Diretora para os segundo, terceiro e quarto
anos da Legislatura ocorrera�  na u� ltima Sessa�o Plena� ria Ordina� ria de
cada  Sessa�o  Legislativa  Ordina� ria,  considerando-se,  os  eleitos,



automaticamente empossados, com iní�cio do exercí�cio do mandato em
1º de janeiro do ano subsequente.

Parágrafo único. Enquanto na�o for definida a eleiça�o,  o Presidente
convocara�  Sesso� es Plena� rias dia� rias,  ate�  que seja eleita a nova Mesa
Diretora.

Art. 14. A inscriça�o das chapas contendo a nominata dos candidatos
aos cargos da Mesa Diretora devera�  ser protocolada junto a2  Secretaria
da Ca�mara Municipal.

§ 1º Para o primeiro ano, a inscriça�o das chapas devera�  ser efetuada
durante o prazo de suspensa�o da Sessa� o Plena� ria de que trata o inciso
II do art. 77 deste Regimento.

§ 2º Para os demais anos, a inscriça�o das chapas devera�  ser efetuada
ate�  o u� ltimo dia u� til de expediente da Ca�mara, anterior ao dia da Sessa�o
Plena� ria referida no art. 13 deste Regimento Interno.

§ 3º A inscriça�o sera�  por chapa, devendo o pedido conter o nome
completo, a assinatura do candidato e o cargo da Mesa que ocupara� .

§ 4º As chapas sera�o numeradas por ordem de inscriça�o.
§ 5º Um Vereador na�o podera�  inscrever-se em mais de uma chapa.

Art.  15. A  eleiça�o  dos  membros  da  Mesa  Diretora  obedecera�  aos
seguintes procedimentos:

I -  os  Vereadores  recebera�o,  em  via  impressa,  a  numeraça�o  das
chapas  inscritas,  contendo a nominata  dos integrantes  e  dos cargos
para os quais concorrem;

II -  encerrada  a  votaça�o,  o  Presidente  determinara�  a  inclusa�o  do
resultado  em  ata  e  proclamara�  vencedora  a  chapa  que  obtiver  a
maioria  dos votos  dos  membros  da Ca�mara Municipal  presentes  na
Sessa�o;

III - ale�m da publicaça�o oficial,  a nominata dos Vereadores eleitos
para a Mesa Diretora sera�  divulgada para a comunidade nos canais de
divulgaça�o eletro� nica da Ca�mara Municipal.

Art.  16. Modificar-se-a�  a  composiça�o  permanente  da Mesa Diretora
ocorrendo vaga em qualquer dos cargos que a compo� em.

§ 1º Considerar-se-a�  vago qualquer cargo da Mesa Diretora quando:
I -  extinguir-se  o  mandato  do  respectivo  ocupante  ou  se  este  o

perder;
II -  for  o  Vereador  destituí�do  da  Mesa  Diretora,  por  decisa�o  do

Plena� rio; 
III - falecer um dos ocupantes da Mesa;



IV- estiver em licença do mandato de Vereador, por prazo superior a
cento e vinte dias ou para assumir cargo de Secreta� rio Municipal;

V - houver renu� ncia do cargo da Mesa Diretora pelo titular.
§ 2º Em caso de renu� ncia total da Mesa Diretora, proceder-se-a�  nova

eleiça�o  para  completar  o  mandato  pelo  tempo  restante,  na  Sessa�o
Plena� ria imediata, sob a Preside�ncia do Vereador mais idoso dentre os
presentes,  observadas  as  formalidades  previstas  no  art.  15  deste
Regimento.

§ 3º A renu� ncia de Vereador ao cargo que ocupa na Mesa Diretora
sera�  escrita e assinada, sendo imediatamente aceita, independente de
leitura em Plena� rio.

§ 4º A vaca�ncia de um dos cargos da Mesa Diretora determinara� , na
Sessa�o Plena� ria subsequente, a eleiça�o para o cargo vago, observadas
as formalidades previstas no art. 15 deste Regimento.

§ 5º No caso do § 4º, se o Vereador eleito for titular de outro cargo da
Mesa  Diretora,  seu  cargo  de  origem  sera�  declarado  vago,  com  a
consequente eleiça�o para o seu preenchimento.

Art. 17. Os membros da Mesa, isoladamente ou em conjunto, podera�o
ser  destituí�dos  de  seus  cargos,  mediante  resoluça�o  aprovada  em
votaça�o secreta, por dois terços dos membros da Ca�mara, assegurado o
direito de ampla defesa.

§ 1º O membro da Mesa Diretora e�  passí�vel de destituiça�o quando: 
I - faltoso;
II - omisso;
III- ineficiente no desempenho das atribuiço� es de seu cargo;
IV- exorbitar das atribuiço� es a ele conferidas por este Regimento.
§  2º A  deliberaça�o  sobre  o  projeto  de  resoluça�o  que  propo� e

destituiça�o da Mesa ou de um de seus cargos sera�  realizada em Sessa�o
Plena� ria Extraordina� ria, especialmente convocada para esta finalidade.

Art. 18. O processo de destituiça�o tera�  iní�cio com a apresentaça�o de
representaça� o  subscrita  por  Vereador,  lida,  pelo  seu  autor,  em
qualquer  fase  da  Sessa�o  Plena� ria,  com  a  exposiça�o  dos  fatos  e
fundamentos que embasam o pedido.

§ 1º Oferecida a2  representaça�o e recebida pelo Plena� rio, pelo voto da
maioria absoluta dos Vereadores, a mesma sera�  instruí�da e analisada
por Comissa�o Processante.

§ 2º A Comissa�o Processante de que trata o § 1º sera�  composta por
tre�s Vereadores sorteados, dentre os desimpedidos, de acordo com o
crite�rio da proporcionalidade partida� ria, na�o podendo nela constar o
autor da representaça� o e o Vereador contra quem ela se dirige.



§  3º Instalada  a  Comissa�o,  o  acusado  sera�  notificado  dentro  de
quarenta  e  oito  horas  e  tera�  o  prazo de cinco dias  para  apresentar
defesa, por escrito.

§  4º Findo  o  prazo  de  defesa  estabelecido  no  §  3º,  a  Comissa�o
Processante procedera�  a2 s dilige�ncias necessa� rias, emitindo seu Parecer
no prazo de quinze dias.

§ 5º O acusado, por seu advogado constituí�do, podera�  acompanhar
todos os atos e dilige�ncias da Comissa�o Processante.

§  6º A  Comissa�o  Processante,  no  prazo  definido  no  §  4º,  devera�
concluir: 

I - pela improcede�ncia da representaça� o, se julga� -la infundada; 
II - pela procede�ncia, se entender ser o caso de destituiça�o.
§  7º Se  a  Comissa�o  Processante  concluir  pela  procede�ncia  da

representaça� o e consequente destituiça�o, o Parecer devera�  conter, em
anexo, projeto de resoluça�o com a articulaça�o do seu posicionamento.

§  8º A  representaça� o  de  que trata  este  artigo,  apo� s  publicaça�o  e
divulgaça�o  do  Parecer  da  Comissa�o  Processante,  sera�  colocada  em
discussa�o  e  votaça�o  em  Sessa� o  Plena� ria  Extraordina� ria,  com  pauta
u� nica, convocada em ate�  cinco dias apo� s o encerramento do prazo de
que trata o § 4º.

§ 9º Para a discussa�o da representaça� o, observar-se-a� :
I -  o  autor  e  o  acusado  fara�o  os  pronunciamentos  iniciais,  pelo

prazo de dez minutos cada um;
II -  cada Vereador,  querendo,  por  uma  vez,  podera�  pronunciar-se

sobre  as  manifestaço� es  do  autor  e  do  acusado,  bem  como  sobre  o
processo de destituiça�o, pelo prazo de cinco minutos;

III - apo� s a manifestaça�o dos Vereadores, o autor e o acusado tera�o
tre�s minutos para os pronunciamentos finais;

IV- durante as manifestaço� es de que trata este para�grafo na�o sera�o
admitidos apartes.

§  10. Encerrada  a  discussa�o,  proceder-se-a�  a2  votaça�o,  que  sera�
nominal e aberta.

§ 11. Encerrada a votaça�o,  sera�  proclamado o resultado ou com o
arquivamento do processo ou com a declaraça�o de destituiça�o do cargo
contra quem a representaça�o foi formulada.

§  12. Decidida  pela  destituiça�o  de  membro  de  cargo  da  Mesa
Diretora, a resoluça�o sera�  publicada e o cargo sera�  declarado vago.

§ 13. O processo previsto neste artigo,  inclusive a Sessa� o Plena� ria
Extraordina� ria de que trata os  §§ 8º a  11,  na�o podera�  ser conduzido
pelo  autor  da  representaça� o  ou  pelo  Vereador  contra  quem  ela  se
dirige.



Art.  19. Para  o  preenchimento  dos  cargos  vagos  na  Mesa  Diretora
havera�  eleiço� es suplementares na primeira Sessa�o Plena� ria Ordina� ria
seguinte  a2quela  na  qual  se  verificar  as  vagas,  observadas  as
formalidades do art. 15 deste Regimento Interno.

SEÇÃO III
Da Competência

Art. 20. Compete a2  Mesa Diretora:
I - administrar a Ca�mara com o objetivo de assegurar o exercí�cio

pleno das prerrogativas do Poder Legislativo Municipal;
II -  apresentar,  relativamente  a2  Ca�mara  Municipal,  proposiça�o

dispondo sobre:
a) organizaça�o e funcionamento institucional;
b) criaça�o, transformaça� o ou extinça�o de cargos, empregos e funço� es

pu� blicas;
c) sistema de remuneraça�o dos seus servidores;
III -  elaborar  e  encaminhar  ao  Poder  Executivo  proposta

orçamenta� ria  da  Ca�mara  Municipal,  observados  os  limites
constitucionais, com o objetivo de integrar os projetos de lei do plano
plurianual,  das  diretrizes  orçamenta� rias  e  do  orçamento  anual  do
Municí�pio;
 IV  -  providenciar  a  suplementaça�o  de  dotaço� es  do  orçamento  da
Ca�mara Municipal, observado o limite de autorizaça�o constante da lei
orçamenta� ria,  desde  que  os  recursos  para  a  sua  cobertura  sejam
provenientes do seu pro� prio orçamento;

V - elaborar o regulamento dos serviços internos;
VI -  apresentar,  na  u� ltima  Sessa�o  Plena� ria  Ordina� ria  da  Sessa�o

Legislativa,  relato� rio dos trabalhos realizados,  com as sugesto� es que
entender convenientes;

VII  -  fixar  diretrizes  para  a  divulgaça�o  das  atividades  da  Ca�mara
Municipal,  inclusive  com  o  uso  de  seus  canais  eletro� nicos  de
comunicaça�o;

VIII -  decidir  sobre  os  serviços  da  Ca�mara  Municipal,  durante  as
Sesso� es Legislativas e nos seus Recessos, e determinar as provide�ncias
necessa� rias a2  regularidade dos trabalhos legislativos;

IX  -  propor  aça�o  direta  de  inconstitucionalidade,  por  iniciativa
pro� pria ou a requerimento de Vereador ou de Comissa�o;

X -  decidir  sobre  as  provide�ncias  e  estruturaça� o  para  o
funcionamento  da  Ca�mara  Municipal,  quando suas  atividades  forem
realizadas fora da sede;



XI  -  elaborar  e  divulgar  a  discriminaça�o  analí�tica  das  dotaço� es
orçamenta� rias  da  Ca�mara  Municipal  e  o  seu  cronograma  de
desembolso, bem como altera� -los, quando necessa� rio, comunicando ao
Prefeito;

XII - adotar as provide�ncias cabí�veis, por solicitaça�o do interessado,
para a defesa judicial e extrajudicial de Vereador contra a ameaça ou a
pra� tica  do  ato  atentato� rio  ao  livre  exercí�cio  das  prerrogativas
constitucionais do mandato parlamentar;

XIII - aplicar a penalidade de censura escrita a Vereador ou a perda
tempora� ria do exercí�cio do mandato,  observada a forma prevista no
Co� digo de EF tica Parlamentar;

XIV - declarar a perda definitiva de mandato de Vereador, na forma
deste Regimento e da Lei Orga�nica do Municí�pio;

XV - propor projeto de decreto legislativo que suspenda a execuça�o
de  norma  julgada  inconstitucional  ou  que  exorbite  o  poder
regulamentador do Prefeito;

XVI -  elaborar  relato� rios  de  gesta�o  fiscal  e  decidir  sobre  a
transpare�ncia  dos dados  e  das informaço� es  exigí�veis  pela  legislaça�o
federal, providenciando as respectivas publicaço� es, inclusive em meios
eletro� nicos;

XVII - promulgar emenda a2  Lei Orga�nica do Municí�pio e determinar a
respectiva publicaça�o;

XVIII - dar posse ao Suplente de Vereador, quando convocado para
o exercí�cio do mandato, nos termos previstos neste Regimento;

XIX - propor, ate�  o dia 30 de março do u� ltimo ano da legislatura:
a) projeto de lei fixando o valor dos subsí�dios mensais do Prefeito,

do  Vice-Prefeito  e  dos  Secreta� rios  Municipais  para  o  mandato
subsequente;

b) projeto de lei fixando o valor do subsí�dio mensal dos Vereadores
para a Legislatura subsequente;

XX -  discutir,  deliberar  e  atender  a2 s  dilige�ncias  da  Ouvidoria
Parlamentar e da a� rea legislativa;

XXI - disciplinar o uso de materiais e a propaganda no ambiente da
Ca�mara Municipal durante o perí�odo de restriço� es eleitorais;

XXII -  receber  os  pareceres  de  redaça�o  final  da  Comissa�o  de
Legislaça�o e Redaça�o Final para elaboraça�o dos respectivos auto� grafos;

XXIII -  realizar  a  transiça�o  para  a  Mesa  Diretora  eleita  para  o
mandato subsequente, nos termos previstos pela legislaça�o federal.

Parágrafo  único. Os  projetos  de  lei  referidos  no  inciso  XIX
observara�o os limites constitucionais aplica�veis para a fixaça�o do valor
do subsí�dio mensal, em cada caso, e sera�o acompanhadas do impacto
orçamenta� rio  e  financeiro,  devendo,  as  leis  que  deles  resultara� o



estarem promulgadas e publicadas ate�  cento e oitenta dias antes do
final do mandato.

SUBSEÇÃO I
Do Presidente e do Vice-Presidente

Art.  21. O Presidente dirigira� ,  ordenara�  a  despesa e  representara�  a
Ca�mara Municipal,  nos termos da Lei Orga�nica do Municí�pio e deste
Regimento Interno.

§ 1º Compete ao Presidente:
I - quanto a2 s atividades do Plena� rio:
a) convocar,  abrir,  presidir,  suspender  e  encerrar  as  Sesso� es

Plena� rias;
b) conceder ou negar a palavra ao Vereador;
c) determinar ao Secreta� rio a leitura da ata e das comunicaço� es que

entender convenientes;
d) advertir  o  orador  e,  no  caso  de  insiste�ncia,  cassar  a  palavra,

quando:
1. se desviar da mate�ria em discussa�o;
2. falar sobre o assunto vencido;
3. faltar com a consideraça�o ou o respeito a2  Ca�mara, a qualquer de

seus membros ou aos poderes constituí�dos ou a seus titulares;
e) abrir  e  encerrar  as  fases  da  Sessa�o  Plena� ria  e  os  prazos

concedidos aos oradores;
f) definir e organizar as mate�rias da Ordem do Dia;
g) anunciar a mate�ria a ser discutida e votada, bem como o resultado

das deliberaço� es;
h) determinar  a  verificaça�o  de  quo� rum,  a  qualquer  momento  da

Sessa�o Plena� ria;
i) resolver  sobre  qualquer  questa�o  de  ordem  ou  submete� -la  ao

Plena� rio,  quando  este  Regimento  for  omisso  quanto  ao  seu
encaminhamento;

j) votar,  quando  a  mate�ria  exigir  quo� rum  qualificado  e  quando
houver empate em votaça�o de mate�rias que exijam a maioria de votos
dos Vereadores presentes na Sessa�o Plena� ria;

k) zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos em lei; 
II - quanto a2 s proposiço� es:
a) determinar, por requerimento do autor, a retirada de proposiça�o

que na�o tenha recebido Parecer de Comissa�o ou que tenha recebido
Parecer contra� rio;

b) autorizar o arquivamento e o desarquivamento de proposiço� es;



c) declarar  a  proposiça�o  prejudicada,  em  face  de  rejeiça�o  ou
aprovaça�o de outra com o mesmo objetivo;

d) conceder vista de processo e da proposiça�o, observado o disposto
neste Regimento;

e) encaminhar  e  acompanhar,  inclusive  quanto  aos  prazos  e
dilige�ncias,  a  instruça�o  de  proposiça�o,  de  acordo  com o  crite�rio  de
identidade tema� tica, junto a2 s Comisso� es;

f) na�o  aceitar  emenda  ou  substitutivo  que  na�o  tenha  pertine�ncia
tema� tica com a proposiça�o principal;

g) devolver ao autor proposiça�o em desacordo com o exigido neste
Regimento;

h) encaminhar ao Prefeito, em ate�  tre�s dias u� teis, a redaça�o final de
projeto  que  tenha  sido  aprovado  em  Plena� rio,  com  a  absorça�o  das
emendas,  se  for  o  caso,  sob  a  forma  de  auto� grafo  legislativo,  para
sança�o ou veto;

i) dar cie�ncia ao Prefeito,  no prazo referido na alí�nea “h”,  sobre a
rejeiça�o de projeto de sua autoria;

j) promulgar  decreto  legislativo  e  resoluça�o,  bem  como  lei  com
sança�o  ta� cita  ou cujo  veto  tenha  sido rejeitado  pelo Plena� rio  e  na�o
promulgada pelo Prefeito;

k) publicar no Dia� rio Oficial da Ca�mara e em seus canais eletro� nicos
de  divulgaça�o,  pelo  prazo  de  vinte  e  quatro  horas,  os  seguintes
documentos do processo legislativo:

1. a proposiça�o com a respectiva justificativa;
2. as  emendas,  os pareceres de Comissa�o  e,  se  houver,  o voto em

separado;
3. a pauta das mate�rias que sera�o deliberadas na Ordem do Dia da

Sessa�o Plena� ria;
4. a redaça�o final da proposiça�o aprovada em Plena� rio; 
III - quanto a2  administraça�o da Ca�mara Municipal:
a) superintender  os  serviços  internos,  praticando  os  atos

administrativos e legais necessa� rios ao seu bom funcionamento;
b) administrar e realizar a gesta�o de pessoas e de cargos da Ca�mara

Municipal,  podendo,  para  tanto,  assinar  portarias  relacionadas  ao
histo� rico funcional dos servidores e Vereadores;

c) executar,  de  acordo  com  as  diretrizes  definidas  pela  Mesa
Diretora,  a  polí�tica  remunerato� ria  dos  servidores  da  Ca�mara
Municipal;

d) autorizar,  nos  limites  orçamenta� rios,  as  despesas  da  Ca�mara  e
requisitar o numera� rio ao Prefeito, nos prazos e percentuais definidos
para o duode�cimo;



e) proceder a2 s licitaço� es para compras, obras e serviços, formalizar
os respectivos contratos e determinar a fiscalizaça�o de sua execuça�o;

f) determinar a abertura de sindica�ncia e de processo administrativo
disciplinar;

g) providenciar  a  expediça�o  de  certido� es  que  forem  requeridas  a2
Ca�mara,  relativas  a  despachos,  atos  ou  informaço� es  expressamente
mencionadas,  conforme  estabelece  a  Constituiça�o  Federal  e  a  nas
hipo� teses definidas em lei;

h) dar transpare�ncia proativa e assegurar o pleno acesso ao cidada�o,
inclusive nos canais eletro� nicos de divulgaça�o  da Ca�mara Municipal,
dos atos, dos dados e das aço� es da Preside�ncia, da Mesa Diretora, de
Comisso� es e de Vereadores, observado o que dispo� em os §§ 11 e 12 do
art. 3º deste Regimento Interno;

 i) encaminhar  ao  Prefeito  e  ao  Tribunal  de  Contas  do Estado,  na
forma e nos prazos definidos em lei,  os  relato� rios  e as  informaço� es
necessa� rios para a prestaça�o de contas e para a consolidaça�o dos dados
fiscais, financeiros, conta�beis e patrimoniais do Municí�pio.

§ 2º Compete ainda ao Presidente:
I -  designar  e  nomear,  ouvidos  os  Lí�deres,  os  membros  de

Comissa�o;
II - designar e nomear os membros de Comissa�o de Representaça� o

Externa;
III- presidir e participar das reunio� es ordina� rias da Mesa Diretora ou

convoca� -la extraordinariamente;
IV- representar externamente a Ca�mara Municipal, em juí�zo ou fora

dele; 
V  -  convocar  Suplente  de  Vereador,  nos  casos  previstos  neste

Regimento;
VI - promover a apuraça�o de responsabilidades de delitos praticados

no recinto da Ca�mara;
VII -  atender a2 s  dilige�ncias externas solicitadas ao Departamento

Legislativo, pelas Comisso� es e Vereadores;
VIII - encaminhar, monitorar e cobrar o atendimento, pelo Prefeito,

de pedido de informaça� o  por  escrito e de convocaça�o  de Secreta� rio
Municipal;

IX  -  dar  andamento  legal  aos  recursos  interpostos  contra  suas
deciso� es, sujeitando-as ao Plena� rio;

X - dar posse, em reunia�o com a Mesa Diretora, ao Vereador que na�o
for  empossado  na Sessa�o  de Instalaça�o  da Legislatura  e  Posse  e  ao
Suplente, quando convocado;



XI  -  licenciar-se  da  Preside�ncia,  quando  precisar  ausentar-se  do
Municí�pio,  por  mais  de  quinze  dias,  exceto  se  a  ause�ncia  for  para
atender a interesse da Ca�mara;

XII -  declarar  extinto  o  mandato  de  Prefeito,  Vice-Prefeito  e
Vereador, nos casos previstos na Constituiça�o Federal;

XIII - substituir o Prefeito, no impedimento deste e do Vice-Prefeito,
ou sucede� -lo,  completando o mandato,  ou ate�  que se realizem novas
eleiço� es, nos casos definidos na legislaça�o pertinente;

XIV - assinar as atas de Sessa�o Plena� ria, os editais, as portarias e a
corresponde�ncia da Ca�mara;
Art. 22. Autoriza o Presidente da Ca�mara:

I - a delegar as atribuiço� es administrativas e de relaço� es externas a
outro membro da Mesa Diretora;

II -  a  apresentar  proposiço� es,  devendo,  quando  da  respectiva
deliberaça�o  na  Ordem  do  Dia,  afastar-se  da  Preside�ncia  da  Sessa�o
Plena� ria para discutir a mate�ria;

III-  a  falar  sobre  os  assuntos  da  Mesa  Diretora  e  sobre  as
proposiço� es de interesse institucional da Ca�mara, sem ser aparteado.

Art. 23. Para tomar parte em qualquer discussa�o, nos casos admitidos
neste Regimento Interno, o Presidente deixara�  o cargo, passando-o a
seu substituto legal, e ira�  falar da tribuna destinada aos oradores.

Parágrafo único. Na condiça�o de Presidente, e�  vedado ao Vereador: 
I - integrar comisso� es;
II - manifestar-se em Sessa�o Plena� ria ou em reunia�o de Comissa�o a

favor ou contra mate�ria em tramitaça�o, exceto nos casos dos incisos II
e III do art. 22 deste Regimento.

 
Art. 24. O Presidente da Ca�mara dispora�  da prerrogativa de voto nos
seguintes casos:

I -  deliberaça�o  de  proposiça�o  em  que  e�  exigido  o  quo� rum  da
maioria qualificada de dois terços dos Vereadores;

II - desempatar, quando a mate�ria exigir o voto favora�vel da maioria
dos Vereadores presentes na Sessa�o Plena� ria para ser aprovada;

III- eleiça�o da Mesa;
IV- destituiça�o de membro da Mesa;
V - cassaça�o de mandato de Vereador ou de Prefeito.
Parágrafo único. Nas hipo� teses deste artigo, o Presidente da Ca�mara,

querendo,  apo� s  a  proclamaça�o  do  resultado  da  votaça�o,  podera�
justificar seu voto, pelo prazo de tre�s minutos, sem aparte dos demais
Vereadores.



Art. 25. Cabe ao Vice-Presidente da Ca�mara substituir o Presidente em
seus impedimentos, ause�ncias ou por delegaça�o, na hipo� tese do inciso I
do art. 22 deste Regimento Interno.

§ 1º No caso de impedimento ou ause�ncia  do Presidente,  o  Vice-
Presidente  assumira�  integralmente  o  exercí�cio  da  Preside�ncia,
registrando-se em ata da Mesa Diretora a transmissa� o do cargo.

§ 2º No caso do inciso I do art. 22 deste Regimento Interno, a atuaça�o
do Vice-Presidente ficara�  restrita ao limite formalizado na respectiva
delegaça�o.

SUBSEÇÃO II
Do Secretário

Art. 26. Ao Secreta� rio, ale�m de substituir o Vice-Presidente, em suas
ause�ncias ou impedimentos, compete:

I - fazer a chamada nominal de Vereadores na abertura da Sessa�o
Plena� ria,  registrando  as  ause�ncias  e  outras  ocorre�ncias  sobre  o
assunto;

II - encerrar o Registro de Presença no final da Sessa�o Plena� ria;
III-  fazer a chamada de Vereadores em outras ocasio� es  da Sessa�o

Plena� ria, por solicitaça�o do Presidente;
IV-  registrar  impugnaço� es  a2  ata  da  Sessa�o  Plena� ria  anterior  e

providenciar a correça�o, se assim for determinado pelo Plena� rio;
V -  comunicar  o  expediente  da  Sessa� o  Plena� ria,  referindo  as

comunicaço� es  do  Prefeito  e  de  outras  origens,  bem  como  as
proposiço� es  e  demais  pape� is  que  devam  ser  do  conhecimento  do
Plena� rio;

VI- fazer a inscriça�o dos oradores;
VII - anotar, em cada proposiça�o, a decisa�o do Plena� rio;
VIII -  superintender a redaça�o  da ata,  resumindo os trabalhos  da

Sessa�o Plena� ria, e assina� -la juntamente com o Presidente;
IX - assinar, com o Presidente, as resoluço� es de Mesa; 
X - determinar o registro e a publicaça�o:
a) de emendas a2  Lei Orga�nica do Municí�pio;
b) de  decretos  legislativos,  resoluço� es  e  leis  promulgadas  pelo

Presidente da Ca�mara;
c) de portarias e resoluço� es de Mesa.
XI -  acompanhar  a  execuça�o  dos  serviços  internos  da  Ca�mara

Municipal e fazer observar o regulamento;
XII - realizar outras atribuiço� es relacionadas a2  Mesa Diretora, por

solicitaça�o do Presidente da Ca�mara.



CAPÍTULO II
Das Comissões

Art. 27. As Comisso� es sa�o o� rga�os te�cnicos constituí�dos de Vereadores
para,  em  cara� ter  permanente  ou  transito� rio,  assessorar,  mediante
instruça�o  de  mate�rias  em  tramitaça�o,  investigar  ou  representar  a
Ca�mara.

Parágrafo único. As  Comisso� es  deliberara�o  pela  maioria  de votos,
presente a maioria absoluta de seus membros.

Art. 28. As Comisso� es classificam-se, conforme sua natureza, objeto e
forma de atuaça� o, em permanentes e tempora� rias.

Art.  29. A  composiça�o  dos  membros  titulares  e  suplentes  das
Comisso� es  sera�  feita  mediante  indicaça�o  de  Lí�der,  observado,  tanto
quanto possí�vel, o crite�rio da proporcionalidade partida� ria.

Parágrafo único. O Presidente da Ca�mara somente podera�  compor
Comissa�o,  no  caso  dos  incisos  III  e  IV  do  art.  42  deste  Regimento
Interno.

SEÇÃO I
Das Comissões Permanentes

Art.  30. As  Comisso� es  Permanentes  te�m  por  objetivo  prestar
assessoramento  a2  Ca�mara,  instruindo  mate�rias  que  lhe  forem
submetidas, emitindo pareceres ou elaborando projetos relacionados
com sua especialidade.

§ 1º As Comisso� es  Permanentes sera�o  formadas para mandato de
um ano, observado, para sua composiça�o, o que dispo� e o art. 29 deste
Regimento Interno.

 § 2º As Comisso� es Permanentes sera�o integradas por tre�s membros,
no iní�cio de cada Sessa�o Legislativa Ordina� ria.

§ 3º Formadas as Comisso� es Permanentes, elas sera�o instaladas pelo
Presidente  da  Ca�mara,  que divulgara�  sua  composiça�o,  inclusive  por
meios eletro� nicos.

§ 4º Na primeira reunia�o  de cada Comissa�o  Permanente havera�  a
eleiça�o,  dentre  seus  membros,  por  maioria  de  votos  dentre  os
presentes, do Presidente e do Vice-Presidente.

Art. 31. Sa�o criadas as seguintes Comisso� es Permanentes na Ca�mara
Municipal: 

I - Comissa�o de Constituiça�o, Legislaça�o e Redaça�o Final;



II - Comissa�o de Economia, Finanças e Orçamentos. 

Art.  32. Compete a2  Comissa�o  de Constituiça�o,  Legislaça�o  e  Redaça�o
Final:

I - quanto a2 s a� reas de Constituiça� o e Legislaça�o:
a) examinar e emitir parecer sobre a constitucionalidade, legalidade

e regimentalidade de mate�rias em tramitaça�o;
b) examinar  se  o  autor  da  proposiça�o  tem  compete�ncia  para

apresenta� -la;
c) responder questionamento formulado pelo Presidente, pela Mesa

Diretora  ou  por  Comissa�o  sobre  questo� es  que  dependam  para  sua
soluça�o,  de interpretaça�o  de normas da Constituiça�o  Federal,  da Lei
Orga�nica do Municí�pio,  do Regimento Interno ou de demais  leis  em
vigor;

II - quanto a2  a� rea de Redaça�o Final:
a) propor emendas redacionais nas proposiço� es em tramitaça�o, com

o objetivo de corrigir as imperfeiço� es gramaticais ou ortogra� ficas, para
eliminar  contradiço� es,  erros  de  te�cnica  legislativa,  para  melhorar  a
precisa�o e a clareza ou para dar mais simplicidade ao texto;

b) examinar e corrigir a redaça�o final das proposiço� es aprovadas em
Plena� rio, de acordo com as normas da te�cnica legislativa.

Parágrafo único. A Comissa�o de Constituiça�o, Legislaça�o e Redaça�o
Final reunir-se-a�  ordinariamente nas quintas-feiras, a2 s 09:00 horas.

Art.  33. Compete  a2  Comissa�o  de  Orçamentos,  Finanças  e  Contas
Pu� blicas:

I - quanto a2  a� rea de Orçamento:
a) examinar  a  admissibilidade,  os  aspectos  formais  e  os  aspectos

materiais:
1. dos  projetos  de  lei  do  plano  plurianual,  das  diretrizes

orçamenta� rias, do orçamento anual e dos que preveem suas alteraço� es;
2. de emenda e de sugesto� es populares propostas aos projetos de lei

do plano plurianual, das diretrizes orçamenta� rias, do orçamento anual
e dos que preveem suas alteraço� es;

3. verificar a compatibilidade de nova despesa pu� blica com as leis do
Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamenta� rias e do Orçamento Anual,
bem seu respectivo impacto orçamenta� rio, quando exigido em lei;

b) acompanhar  a  execuça�o  do  orçamento  e  verificar  a  sua
regularidade; 

II - quanto a2  a� rea de Finanças:
a) manifestar-se sobre:



1. tributos, bem como incentivos, benefí�cios e isenço� es de natureza
tributa� ria;

2. renu� ncia de receita;
3. impacto financeiro das mate�rias que geram despesa pu� blica;
4. dí�vida ativa;
5. formaça� o e evoluça�o da dí�vida pu� blica;
6. despesas  e  contribuiça�o  previdencia� ria  do  Regime  Pro� prio  de

Previde�ncia; 
III - quanto a2  a� rea de Contas Pu� blicas:
a) sobre o Parecer Pre�vio do Tribunal de Contas:
1. disponibilizar  prazo  de  trinta  dias  para  defesa  do  responsa�vel

pelas contas em julgamento;
2. abrir  consulta  pu� blica,  pelo  prazo  de  sessenta  dias,  sobre  as

contas  do  exercí�cio  financeiro  em  julgamento,  para  que  qualquer
contribuinte  possa  examina� -las  e,  se  for  o  caso,  questionar  a
legitimidade;

3. apreciar o Parecer Pre�vio do Tribunal de Contas do Estado, sobre
as contas em julgamento, posicionando-se a favor ou contra;

4. elaborar  projeto  de  decreto  legislativo  com  o  posicionamento
favora�vel  ou  contra� rio  ao  Parecer  Pre�vio  do Tribunal  de  Contas  do
Estado;

5. retificar,  apo� s  a  votaça�o  em  Sessa�o  Plena� ria,  se  for  o  caso,  o
projeto de decreto legislativo de que trata o item 4 desta alí�nea, em
redaça�o final;

b) realizar, sobre a gesta�o fiscal, as audie�ncias pu� blicas de verificaça�o
e  atendimento  a2 s  metas  fiscais  e  examinar  o  atendimento  dos
respectivos limites.

Parágrafo  único. A  Comissa�o  de  Orçamento,  Finanças  e  Contas
Pu� blicas reunir-se-a�  ordinariamente nas quintas-feiras, a2 s 09:00 horas.

Art. 34. Cabe a2 s respectivas Comisso� es Permanentes de que trata os
arts. 31 e 32, instruir, inclusive com audie�ncia pu� blica, e exarar parecer
sobre programas federais e estaduais, com repercussa�o no Municí�pio,
que se relacionem com as suas compete�ncias.

 
Art. 35. Quando o Prefeito vetar projeto de lei, a apreciaça�o, instruça�o
e produça�o de parecer sera�  de responsabilidade:

I -  da Comissa�o  de Constituiça�o,  Legislaça�o  e  Redaça�o  Final  se  o
argumento das razo� es de Veto for a2  inconstitucionalidade material ou
formal;



II - da Comissa�o identificada com a a� rea tema� tica da mate�ria vetada,
se o argumento das razo� es de Veto forem polí�ticas, com a indicaça�o de
contrariedade ao interesse pu� blico.

§ 1º O prazo para instruça�o do Veto, pelas Comisso� es, e�  de ate�  trinta
dias.

§ 2º No caso do inciso II do caput deste artigo, no prazo referido no §
1º,  a  Comissa�o  responsa�vel  pela  instruça�o  do  Veto  podera�  realizar
audie�ncia pu� blica para debater com a comunidade o argumento das
razo� es de Veto.

SUBSEÇÃO I
Do Presidente

Art. 36. Compete ao Presidente de Comissa�o Permanente:
I - cuidar para que a proposiça�o que tenha identidade tema� tica com

a a� rea de atuaça� o de sua Comissa�o seja encaminhada para instruça�o e
emissa�o de Parecer, avocando-a no caso de omissa�o do Presidente da
Ca�mara;

II -  receber  a  mate�ria  para  instruça�o  e  designar  a  Relatoria  de
proposiça�o para Vereador membro da Comissa�o;

III - providenciar, junto a2  Preside�ncia da Ca�mara, o atendimento de
dilige�ncias  decididas  pela  Comissa�o,  a  fim de  instruir  a  proposiça�o,
inclusive  quanto  a2  realizaça�o  de  audie�ncia  pu� blica,  convocaça�o  de
autoridade  governamental  ou  solicitaça�o  de  documentaça�o
complementar;

IV-  zelar  pelo  cumprimento  dos  prazos  regimentais  aplicados  a2
atuaça� o da Comissa�o;

V -  colocar  em deliberaça�o,  na  Comissa�o,  o  voto  do Relator,  para
ana� lise e voto dos demais membros;

VI- determinar o registro em ata da mate�ria instruí�da na Comissa�o,
com o voto do Relator e dos demais membros e com a conclusa�o dos
pareceres;

VII -  conceder  vista  aos  demais  Vereadores  da  Comissa�o  do
processo e da proposiça�o, observado o disposto neste Regimento;

VIII - solicitar ao Presidente da Ca�mara a convocaça�o de Vereador
Suplente da Comissa�o quando da ause�ncia ou impedimento de um dos
membros titulares;

IX -  convocar  a  Comissa�o  para  reunir-se  extraordinariamente  no
caso de urge�ncia;

X - organizar com o Relator o cronograma de aço� es para a instruça�o
de  mate�ria  sujeita  a  rito  especial  ou que tenha  grande  repercussa�o
junto a2  comunidade;



XI -  representar  a  Comissa�o  em  Plena� rio  e  nas  reunio� es  da  Mesa
Diretora, quando houver convocaça�o.

§  1º O  Presidente  da  Comissa�o  pode  exercer  a  Relatoria  de
proposiça�o.

§  2º Cabe  recurso  da  decisa�o  do  Presidente  de  Comissa�o  sobre
pedidos de audie�ncia pu� blica, consulta pu� blica, dilige�ncia e convocaça�o
de  autoridade  governamental  para  prestar  esclarecimento  sobre
mate�ria em tramitaça�o, desde que interposto na pro� pria reunia�o, com
decisa�o na primeira Sessa�o Plena� ria subsequente.

§ 3º Cabe ao Vice-Presidente de Comissa�o substituir o Presidente de
Comissa�o em seus impedimentos e ause�ncias.

SUBSEÇÃO II
Do Funcionamento

Art.  37. A  Comissa�o  Permanente  funcionara�  por  meio  de  reunio� es
ordina� rias  ou  extraordina� rias,  observada  a  seguinte  ordem  de
trabalho:

I - abertura e verificaça�o de presença;
II - discussa�o e aprovaça�o da ata da reunia�o anterior;
III- comunicaça�o das mate�rias encaminhadas pela Mesa Diretora; 
IV - designaça�o de Relatorias;
V -  discussa�o  sobre  realizaça�o  de  audie�ncia  pu� blica,  consulta

pu� blica,  dilige�ncia ou convocaça�o de autoridade governamental  para
prestar esclarecimento e as respectivas provide�ncias;

VI- apresentaça�o de voto de Relatoria;
VII - discussa�o e deliberaça�o do voto de Relatoria;
VIII - concessa�o de vista do processo,  da proposiça�o e do voto de

Relatoria, se houver solicitaça�o.
§ 1º A designaça�o de Relatorias, prevista no inciso IV, deve ser feita

imediatamente a2  comunicaça�o das mate�rias a serem instruí�das.
§  2º O  Vereador  responsa�vel  pela  Relatoria  de  proposiça�o  tera�  o

prazo de sete dias para apresentar seu voto.
§ 3º O prazo de que trata o § 2º ficara�  suspenso:
I - enquanto a dilige�ncia solicitada para a instruça�o da proposiça�o

na�o for atendida; 
II - durante o prazo em que a proposiça�o permanecer em audie�ncia

pu� blica;
III-  do  dia  do  requerimento  de  audie�ncia  pu� blica  ate�  a  sua

realizaça�o;
IV-  do  dia  do  requerimento  para  convocaça�o  de  autoridade

governamental ate�  o comparecimento em reunia�o de Comissa�o;



V -  durante  o  prazo  em  que  o  profissional  da  a� rea  jurí�dica  da
Ca�mara apresentar a Orientaça�o Te�cnica sobre a proposiça�o.

§ 4º O prazo para a elaboraça�o da Orientaça� o Jurí�dica de que trata o
inciso V do § 3º e�  de quarenta e oito horas, admitindo prorrogaça�o, por
igual  prazo,  quando  se  tratar  de  mate�ria  complexa,  sujeita  a  rito
especial ou co� digos.

§ 5º Se o Vereador designado para a Relatoria de uma proposiça�o
na�o  apresentar  seu  voto  no  prazo  referido  no  §  2º deste  artigo,  o
Presidente da Comissa�o designara�  novo Relator, o qual tera�  o prazo de
sete dias para apresentar seu voto.

§ 6º No caso de a proposiça�o tramitar pelo Rito de Urge�ncia, o prazo
para o exercí�cio da Relatoria,  previsto no § 2º deste artigo,  sera�  de
cinco dias e o mesmo prazo para o caso de designaça�o de novo Relator.

§ 7º O voto do Relator devera�  conter:
I - cabeçalho, indicando:
a) nu� mero do processo;
b) tipo de mate�ria;
c) nu� mero de mate�ria;
d) nome do Vereador Relator;
e) data do protocolo da mate�ria;
f) indicaça�o do autor;
g) ementa;
h) conclusa�o do posicionamento do Relator que podera�  ser:
1. favora�vel a2  tramitaça� o da mate�ria;
2. favora�vel a2  tramitaça� o da mate�ria, com emenda;
3. contra� rio a2  tramitaça�o da mate�ria;
II - relato com o histo� rico processual da mate�ria;
III - posicionamento pessoal, com os fundamentos de seu voto;
IV - manifestaça� o dos demais Vereadores da Comissa�o que podera�

ser:
a) assinatura, com indicaça�o expressa de acompanhamento ao voto

do Relator;
b) assinatura, com indicaça�o expressa de acompanhamento ao voto

do Relator, mas com restriço� es;
c) assinatura,  com indicaça�o  expressa  de discorda�ncia  do voto  do

Relator.
§ 8º Se o voto do Relator obtiver:
I -  o  acompanhamento  da  maioria  dos  membros  da  Comissa�o,

transformar-se-a�  em Parecer;
II - a discorda�ncia da maioria dos membros, cabera�  ao Presidente de

Comissa�o designar novo Relator.



§  9º No  caso  do  inciso  II  do  §  8º,  o  voto  do  Vereador  que
originalmente exerceu a Relatoria permanecera�  no Processo como voto
vencido.

§ 10. O Presidente de Comissa�o e�  o u� ltimo a manifestar-se sobre o
voto do Relator.

§ 11. EF  facultado ao membro de Comissa�o apresentar seu voto em
separado.

Art. 38. Para a proposiça�o que trata de mate�ria de grande repercussa�o,
a  Comissa�o  responsa�vel  pela  ana� lise  de  seu  impacto  social  podera�
realizar audie�ncia pu� blica para debate� -la com a comunidade.

§ 1º O Presidente de Comissa�o definira�  com o Presidente da Ca�mara
a logí�stica, o local, a data e a ampla divulgaça�o da audie�ncia pu� blica de
que trata este artigo.

§ 2º Apo� s a publicaça�o e divulgaça�o do edital, a proposiça�o objeto da
audie�ncia pu� blica, com sua justificativa, permanecera�  a2  disposiça�o para
acesso pu� blico, no site da Ca�mara Municipal, pelo prazo de setenta e
duas horas.

§ 3º Na audie�ncia pu� blica sera�  observado:
I - abertura, pelo Presidente de Comissa�o, com:
a) indicaça�o de autoridades e Vereadores presentes;
b) apresentaça� o da mate�ria da proposiça�o a ser discutida; e
c) explicaça�o de metodologia a ser observada;
II -  apo� s,  de  acordo  com  a  ordem  de  inscriça�o,  os  oradores  se

manifestara� o pelo prazo de dois minutos, sem apartes;
III- encerrada a manifestaça�o dos oradores inscritos, o Presidente de

Comissa�o  passara�  a  palavra  aos  Vereadores  pelo  prazo  de  cinco
minutos, sem apartes, na seguinte ordem:

a) Vereadores titulares da Comissa�o;
b) Vereadores na�o titulares da Comissa�o;
c) Vereador designado para Relatoria da proposiça�o.
§ 4º O Vereador Relator da proposiça�o objeto da audie�ncia pu� blica

podera� ,  a  qualquer  momento,  solicitar  a  palavra  para  prestar
esclarecimento.

§  5º Encerrada  a  audie�ncia  pu� blica,  a  Ca�mara  permanecera�
disponí�vel  para  recebimento  de  sugesto� es,  pela  sociedade,  a2
proposiça�o, pelo prazo de setenta e duas horas.

§ 6º As sugesto� es populares sera�o examinadas quanto a2  respectiva
viabilidade te�cnica, pelo Vereador-Relator, em seu voto.

§  7º A  ata  da  audie�ncia  pu� blica,  com  as  manifestaço� es,
encaminhamentos  e  sugesto� es  apresentadas,  sera�  publicada  e



divulgada, inclusive por meios eletro� nicos, no prazo de quarenta e oito
horas, contado do encerramento do prazo referido no § 5º.

§  8º Para  os  fins  deste  artigo,  considera-se  mate�ria  de  grande
repercussa�o:

I - projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamenta� rias
e do orçamento anual;

II -  projetos  de  lei  que  modifiquem  as  leis  referidas  no  inciso  I,
quando a alteraça�o relacionar-se com programas sociais;

III - proposiço� es que se relacionem com:
a) plano diretor de desenvolvimento integrado;
b)paisagismo urbano;
c) tra�nsito e transporte;
d) mobilidade urbana e acessibilidade;
e) transporte coletivo;
f) meio ambiente e preservaça�o ambiental;
g) obras e posturas pu� blicas;
h) tributos e benefí�cios fiscais;
i) turismo e desenvolvimento regional;
j) demais  mate�rias  que  a  Comissa�o  julgar  de  amplo  interesse

pu� blico.

Art. 39. A proposiça�o que tratar sobre co� digo ou de suas respectivas
alteraço� es ficara�  disponí�vel para consulta pu� blica, no site da Ca�mara, e
para recebimento de sugesta�o, pela comunidade, sem prejuí�zo do que
dispo� e o art. 38 deste Regimento, pelo prazo de sete dias.

Parágrafo único. Na�o se aplica ao projeto de que trata este artigo o
Rito de Urge�ncia.

 
Art.  40. Nenhuma  proposiça�o  sera�  incluí�da  na  Ordem  do  Dia  sem
parecer de Comissa�o e sua respectiva divulgaça�o, inclusive por meios
eletro� nicos, exceto os casos de:

I - veto, apo� s decorrido o prazo de trinta dias de sua distribuiça�o
para instruça�o nas Comisso� es;

II -  projeto  de  lei  com  tramitaça�o  pelo  Rito  de  Urge�ncia,  apo� s
decorrido o prazo de trinta dias de sua distribuiça�o para instruça�o nas
Comisso� es;

III  – projeto de lei  que se incluam nas previso� es do art.  14,  § 1º,
segunda parte da Lei Orga�nica Municipal.

Art.  41. As  reunio� es  de  Comissa�o  sera�o  pu� blicas  e  suas  atas  sera�o
divulgadas, inclusive por meios eletro� nicos.



SEÇÃO II
Das Comissões Temporárias

Art.  42. A  Comissa�o  Tempora� ria  destina-se  a  apreciar  assunto
relevante ou excepcional ou a representar a Ca�mara, sendo constituí�da
de tre�s membros, exceto quando se tratar de representaça�o externa.

Art. 43. As Comisso� es Tempora� rias podera�o ser: 
I - Especial;
II - Parlamentar de Inque�rito; 
III - de Representaça� o Externa; 
IV - Representativa;
V - Processante.
§ 1º A resoluça�o que instituir Comissa�o Tempora� ria fixara�  seu prazo,

que podera�  ser prorrogado, por solicitaça�o de seus membros, mediante
aprovaça�o em Sessa� o Plena� ria.

§ 2º As Comisso� es Tempora� rias sera�o extintas: 
I - com o atendimento de seu objeto;
II - com o te�rmino do prazo definido para o seu funcionamento.
§  3º Adotar-se-a� ,  na  composiça�o  das  Comisso� es  Tempora� rias,  o

crite�rio  da  proporcionalidade  partida� ria,  exceto  para  a  prevista  no
inciso IV.

Art.  44. As Comisso� es  Tempora� rias  sera�o  constituí�das  com objeto e
prazo de funcionamento definidos:

I -  mediante  requerimento  de  Vereador,  aprovado  pelo  Plena� rio,
quando se tratar de Comissa�o Especial ou de Representaça�o Externa;

II - mediante requerimento subscrito por, no mí�nimo, um terço de
Vereadores, quando se tratar de Comissa�o Parlamentar de Inque�rito;

III-  de  ofí�cio,  pelo  Presidente  da  Ca�mara,  quando  se  tratar  de
Comissa�o Representativa.

§  1º A  Comissa�o  Tempora� ria,  uma  vez  constituí�da,  sera�  instalada
pelo Presidente da Ca�mara no prazo de sete dias u� teis.

§ 2º Na�o e�  admitida a criaça�o de Comissa�o Tempora� ria para tratar
mate�ria  ja�  definida  neste  Regimento  Interno  como  sendo  de
compete�ncia das Comisso� es Permanentes.

SUBSEÇÃO I
Da Comissão Especial

 
Art. 45. A Comissa�o Especial sera�  formada para:

I - apresentar proposta de alteraça�o a2  Lei Orga�nica do Municí�pio;



II - apresentar proposta de alteraça�o do Regimento Interno ou sua
nova versa�o;

III-  tratar  de  mate�ria  que  exija  estudo  especí�fico  de  alta
complexidade ou impacto social.

IV- realizar aça�o conjunta com outros parlamentos, desde que trate
de  tema  de  interesse  pu� blico  relativo  ao  Municí�pio  e  ao
desenvolvimento local.

§ 1º O requerimento para a formaça�o de Comissa�o Especial devera�
ser subscrito por, no mí�nimo, um terço de Vereadores e indicar objeto
a ser atendido, com a devida fundamentaça�o.

§ 2º A atuaça�o da Comissa�o Especial, a sua composiça�o, a escolha do
Presidente,  a  designaça�o  de  Relatoria  e  o  seu  funcionamento,
observara�o,  no que couber,  as disposiço� es  deste Regimento Interno,
quanto a2 s Comisso� es Permanentes.

§ 3º O Parecer de Comissa�o Especial sera�  publicado, comunicado aos
Vereadores  em  Sessa�o  Plena� ria  e  divulgado,  inclusive  por  meios
eletro� nicos.

§ 4º No caso de o Parecer de Comissa�o concluir pela realizaça�o de
dilige�ncias  institucionais,  pela  Ca�mara  Municipal,  o  mesmo  sera�
deliberado na primeira Sessa� o Plena� ria subsequente a sua publicaça�o e
divulgaça�o.

§ 5º Aplica-se ao Presidente de Comissa�o Especial, no que couber, as
atribuiço� es previstas no art. 35 deste Regimento Interno.

SUBSEÇÃO II
Da Comissão Parlamentar de Inquérito

Art.  46. A  Ca�mara  Municipal,  a  requerimento  de  um  terço  dos
membros,  instituira�  Comissa�o  Parlamentar  de  Inque�rito  para  a
apuraça�o  de  fato  determinado  e  por  prazo  certo,  com  poder  de
investigaça�o pro� prio de autoridade judicial, ale�m de outros previstos
em lei e neste Regimento Interno.

§ 1º Considera-se fato  determinado o acontecimento de relevante
interesse  para  a  vida  pu� blica  e  a  ordem  constitucional  e  legal,
econo� mica  e  social  do  Municí�pio,  que  estiver  devidamente
caracterizado no requerimento de constituiça�o da Comissa�o.

§  2º A  Comissa�o  Parlamentar  de  Inque�rito,  por  decisa�o  de  seus
membros,  podera�  atuar  tambe�m durante o Recesso,  e  tera�  prazo de
cento  e  vinte  dias,  prorroga�vel  por  mais  sessenta  dias,  mediante
deliberaça�o em Sessa�o Plena� ria, para conclusa�o de seus trabalhos.

§ 3º A composiça�o da Comissa�o Parlamentar de Inque�rito sera�  de
tre�s  Vereadores  titulares  e  contara�  com  tre�s  Vereadores  que



permanecera� o na suple�ncia e atuara�o nos impedimentos e ause�ncias
dos titulares.

§ 4º O Vereador que primeiro subscrever o pedido de formaça�o de
Comissa�o Parlamentar de Inque�rito a integrara�  de forma automa� tica,
computando sua indicaça�o na proporcionalidade partida� ria.

§ 5º Obtido o nu� mero de assinaturas referido no caput deste artigo,
cabera�  ao Presidente da Ca�mara:

I -  confirmar  que  o  fato  indicado  para  a  formaça� o  da  Comissa�o
Parlamentar  de  Inque�rito  caracteriza-se  como  determinado,  nos
termos indicados no § 1º;

II - no prazo de cinco dias u� teis, instalar a Comissa�o Parlamentar de
Inque�rito;

 III - designar os apoios te�cnico, operacional,  logí�stico e funcional
para  o  funcionamento  e  o  atendimento  do  objeto  da  Comissa�o
Parlamentar de Inque�rito.

§ 6º Instalada a Comissa�o Parlamentar de Inque�rito, em sua primeira
reunia�o, sera� :

I - realizada, dentre seus membros titulares, a eleiça�o do Presidente
e do Vice-Presidente;

II - designado, pelo Presidente da Comissa�o, um membro titular para
o exercí�cio da Relatoria;

III -  definida,  por seus membros,  cronograma de trabalho com as
aço� es  de  investigaça�o  a  serem  desenvolvidas,  com  aplicaça�o
subsidia� ria,  para  a  respectiva  formalizaça�o,  do  Co� digo  de  Processo
Penal.

§ 7º Cabe ao Presidente da Comissa�o Parlamentar de Inque�rito: 
I - convocar e dirigir as reunio� es;
II - qualificar e compromissar os depoentes; 
III - requisitar servidores e dilige�ncias;
IV- convocar indiciados e testemunhas para depor;
V -  superintender  os  trabalhos  e  assinar  as  corresponde�ncias

expedidas; 
VI - proferir voto de desempate;
VII - representar a Comissa�o;
VIII - requisitar documentos e informaço� es e determinar quaisquer

provide�ncias necessa� rias ao trabalho da Comissa�o;
IX - requerer ao Plena� rio a prorrogaça�o de prazo de que trata o § 2º.
§ 8º Ao te�rmino dos trabalhos, a Comissa�o Parlamentar de Inque�rito

apresentara�  relato� rio circunstanciado contendo a descriça�o resumida
de  todo  o  processo,  com  suas  concluso� es,  que  sera�  publicado  e
divulgado, inclusive por meios eletro� nicos, e encaminhado:

I - a2  Mesa, quando forem indicadas provide�ncias de sua alçada;



II - a2 s Comisso� es Permanentes, conforme o caso, para elaboraça�o de
proposiça�o,  conforme  a� rea  de  atuaça�o  e  objeto  da  provide�ncia
indicada;

III-  ao  Ministe�rio  Pu� blico,  com  co� pia  autenticada  e  rubricada  da
documentaça�o, para que adote as medidas decorrentes de suas funço� es
institucionais,  no  caso  de  conclusa�o  por  pra� tica  de  crime  ou  de
improbidade administrativa;

IV- ao Poder Executivo, para adotar as provide�ncias saneadoras de
cara� ter  disciplinar,  funcional,  patrimonial,  operacional  ou
administrativo;

V - a2  Comissa�o  Permanente que tenha a maior pertine�ncia com a
mate�ria,  a2  qual  cabera�  acompanhar  o  que  foi  indicado  no inciso  III
deste para�grafo.

§  9º Nos  casos  dos  incisos  II  e  III,  a  remessa  sera�  feita  pelo
Presidente da Ca�mara, no prazo de cinco dias u� teis.

§ 10. No relato� rio de que trata o § 8º devera�o constar depoimentos
arrolados, mas na�o efetivados.

§  11. Esgotado  o  prazo  previsto  no  §  2º deste  artigo,  sem  que  a
Comissa�o  Parlamentar  de  Inque�rito  tenha  concluí�do  seu
Relato� rio/Parecer, a sua extinça�o sera�  automa� tica.

SUBSEÇÃO III
Da Comissão Processante

Art.  47. A  Comissa�o  Processante  sera�  formada  para  instruir  as
seguintes mate�rias: 

I - julgamento por infraça�o polí�tico-administrativa praticada por:
a) Prefeito;
b) Vereador;
II - destituiça�o de membro da Mesa Diretora.
§ 1º No caso do inciso I, a formaça�o, o funcionamento, as atribuiço� es

e  os  prazos  de  atuaça�o  da  Comissa�o  Processante  observara�o  o  que
dispo� e a legislaça�o federal.

§ 2º No caso do inciso II, a formaça�o, o funcionamento, as atribuiço� es
e  os  prazos  de  atuaça�o  da  Comissa�o  Processante  observara�o  o  que
dispo� em os arts. 17 e 18 deste Regimento Interno.

SUBSEÇÃO IV
Da Comissão de Representação Externa

 



Art.  48. A  Comissa�o  de  Representaça� o  Externa  sera�  constituí�da,  a
requerimento  de  Vereador,  aprovado  pelo  Plena� rio,  com  a
incumbe�ncia de representar a Ca�mara em ato para o qual tenha sido
convidada  ou  a  que  haja  de  assistir,  em  raza�o  de  interesses
institucionais ou que se relacionem ao desenvolvimento do Municí�pio.

§ 1º Os  integrantes  da Comissa�o  de Representaça�o  Externa sera�o
designados  de  ofí�cio  pelo  Presidente  da  Ca�mara,  assegurando-se  a
participaça�o do autor do requerimento de sua criaça�o.

§  2º O  Presidente,  se  o  desejar,  integrara�  automaticamente  a
Comissa�o de Representaça� o Externa.

§ 3º A Comissa�o de Representaça�o Externa apresentara�  ao Plena� rio
relato� rio de sua missa�o, com as concluso� es respectivas.

§ 4º Na primeira Sessa�o  Plena� ria  subsequente  ao atendimento da
representaça� o que justificou a Comissa�o, o autor do seu requerimento
constitutivo  usara�  a  palavra  para,  em  cinco  minutos,  expor  as
concluso� es  de  que  trata  o  §  3º deste  artigo,  com  possibilidade  de
apartes.

SUBSEÇÃO V
Da Comissão Representativa

Art.  49. A  Comissa�o  Representativa  e�  o  o� rga�o  de  representaça� o  e
atuaça� o da Ca�mara Municipal, durante o Recesso, sera�  integrada pelo
Presidente  e  por  um  Vereador  de  cada  Bancada,  indicado  pelo
respectivo Lí�der, na u� ltima Sessa�o Plena� ria Ordina� ria de cada Sessa� o
Legislativa.

§ 1º A indicaça�o dos integrantes da Comissa�o  Representativa vale
por todo o perí�odo de Recesso.

§ 2º A Preside�ncia da Comissa�o Representativa sera�  exercida pelo
Presidente  da  Ca�mara  Municipal,  que  sera�  substituí�do,  em  seus
impedimentos, pelos demais membros da Mesa, na ordem regimental.

§  3º EF  vedado  ao  membro  da  Mesa  integrar  a  Comissa�o
Representativa, exceto para substituir o Presidente, na forma do  § 2º
deste artigo.

§ 4º Ao Vereador que na�o integrar a Comissa�o Representativa sera�
facultada a presença nas suas reunio� es,  com direito  a  manifestar-se
sobre os temas em debate, pore�m sem direito a voto.

§  5º Aplica-se  a2  Comissa�o  Representativa,  no  que  couber,  as
disposiço� es estabelecidas para as Comisso� es Permanentes.

Art. 50. Compete a2  Comissa�o Representativa:



I - zelar pelas prerrogativas da Ca�mara Municipal, na condiça�o de
Poder  Legislativo,  pela  observa�ncia  da  Constituiça�o  Federal,  da
Constituiça�o  Estadual,  da  Lei  Orga�nica  do  Municí�pio,  do  Regimento
Interno da Ca�mara e das garantias neles consignadas;

II - convocar, com o voto da maioria de seus membros, Secreta� rio
Municipal  para  prestar,  pessoalmente,  informaço� es  sobre  assuntos
compreendidos  na  a� rea  da  respectiva  Pasta,  previamente
determinados;

III -  autorizar  o  Prefeito  a  se  afastar  do  Municí�pio,  na  hipo� tese
prevista na Lei Orga�nica do Municí�pio;

IV- resolver sobre licença de Vereador; 
V - dar posse a suplente de Vereador;
VI- exercer a compete�ncia administrativa da Mesa da Ca�mara,  em

caso  de  urge�ncia,  quando  ausentes  ou  impedidos  os  respectivos
membros;

VII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo;
VIII - receber petiço� es,  reclamaço� es,  representaço� es ou queixas de

qualquer pessoa contra atos ou omisso� es das autoridades ou entidades
pu� blicas;

IX -  designar  membro  para  representar  a  Ca�mara  em  eventos  de
interesse municipal, estadual, nacional e internacional;

X - convocar Sessa�o Legislativa Extraordina� ria, nos casos admitidos
neste Regimento Interno. 

Parágrafo  único. Durante  a  realizaça�o  de  Sessa�o  Legislativa
Extraordina� ria,  considerando  que  o  Recesso  e�  suspenso,  cessa  a
atuaça� o  da  Comissa�o  Representativa,  com  o  retorno  da  atuaça�o  da
Mesa Diretora e das Comisso� es Permanentes.

CAPÍTULO III
Do Plenário

Art.  51. O  Plena� rio  e�  o  o� rga�o  deliberativo  e  soberano  da  Ca�mara,
constituí�do  pela  reunia�o  de  Vereadores  em  pleno  exercí�cio  do
mandato, na forma e nu� mero legal para deliberar.

Parágrafo único. A reunia�o dos Vereadores, na forma prevista neste
artigo, denomina-se Sessa�o Plena� ria.

Art.  52. Cumpre  ao  Plena� rio  deliberar  sobre  todas  as  mate�rias  de
compete�ncia  da  Ca�mara  Municipal,  nos  termos  deste  Regimento
Interno e da Lei Orga�nica do Municí�pio.



Art. 53. As deliberaço� es de Plena� rio, desde que estejam presentes, no
mí�nimo, a maioria absoluta de Vereadores, sera�o tomadas:

I - por maioria simples, sempre que a mate�ria necessitar o voto de
mais da metade dos Vereadores presentes na Sessa�o Plena� ria para sua
aprovaça�o;

II - por maioria absoluta, sempre que a mate�ria necessitar dos votos
da maioria  dos membros  da Ca�mara Municipal  para sua aprovaça�o,
independentemente  do nu� mero  de Vereadores  presentes  em Sessa�o
Plena� ria;

 III  - por maioria qualificada, sempre que a mate�ria necessitar dos
votos  de  dois  terços  dos  membros  da  Ca�mara  Municipal  para  sua
aprovaça�o,  independentemente  do nu� mero de Vereadores  presentes
em Sessa�o Plena� ria.

§ 1º Na�o havendo indicaça�o de deliberaça�o por maioria absoluta ou
por  maioria  qualificada  na  Lei  Orga�nica  do  Municí�pio  ou  neste
Regimento  Interno,  as  deliberaço� es  de  Plena� rio  sera�o  tomadas  por
maioria simples.

§  2º O  desempate  para  aprovaça�o  de  mate�ria,  pelo  voto  do
Presidente da Ca�mara, so�  e�  necessa� rio no caso do inciso I.

CAPÍTULO III
Dos Vereadores

SEÇÃO I
Do Exercício do Mandato

Art. 54. Os Vereadores sa�o agentes polí�ticos investidos em mandato
parlamentar, no a�mbito do Municí�pio, para uma Legislatura.

Art.  55. Os  direitos  do  Vereador  esta�o  compreendidos  no  pleno
exercí�cio  de  seu  mandato,  observados  os  preceitos  previstos  na
Constituiça�o  Federal,  as  normas  estabelecidas  na  Lei  Orga�nica  do
Municí�pio e neste Regimento Interno.

Parágrafo  único. A  Ca�mara  Municipal  tomara�  as  provide�ncias
necessa� rias a2  defesa de direitos do Vereador, decorrentes do exercí�cio
do mandato, inclusive, se for o caso, na esfera judicial.

Art. 56. Compete ao Vereador:
I - participar das discusso� es e deliberaço� es nas Sesso� es Plena� rias; 
II - votar na eleiça�o da Mesa Diretora;
III - concorrer aos cargos da Mesa Diretora;



IV - usar da palavra em Sessa�o Plena� ria, nas reunio� es de Comissa�o e
nas audie�ncias pu� blicas; 

V - apresentar proposiço� es;
VI - cooperar com a Mesa para a ordem e eficie�ncia dos trabalhos;
VII  -  compor  as  Comisso� es  como  titular  ou  suplente,  conforme

indicaça�o do Lí�der de sua Bancada;
VIII - exigir o cumprimento deste Regimento Interno e usar os recursos
nele previstos.

§ 1º O Vereador na�o e�  obrigado a testemunhar perante a Ca�mara
Municipal  sobre  informaço� es  recebidas  ou  prestadas  em  raza�o  do
exercí�cio do mandato e sobre as pessoas que lhe confiarem ou delas
receber informaço� es.

§ 2º O suplente de Vereador, quando no exercí�cio do cargo, dispora�
das compete�ncias previstas neste artigo, exceto a prevista no inciso III,
no que tange ao cargo da Preside�ncia.

Art. 57. Sa�o deveres do Vereador:
I - comparecer, na hora e no dia designado a2 s Sesso� es Plena� rias e

participar  da  Ordem  do  Dia,  discutindo  e  votando  a  mate�ria  em
deliberaça�o;

II - na�o se eximir de trabalho relativo ao desempenho do mandato;
III - comparecer na hora e no dia designado a2 s reunio� es de Comissa�o

em que for membro titular ou, na condiça�o de suplente da Comissa�o,
for  convocado,  participando  das  discusso� es  e,  quando  nomeado
Relator, elaborando o voto condutor de parecer;

IV - propor ou levar ao conhecimento da Ca�mara Municipal medidas
que julgar convenientes aos interesses do Municí�pio e da populaça�o;

V  -  impugnar  medidas  que  lhe  pareçam  prejudiciais  ao  interesse
pu� blico;

VI - apresentar-se devidamente trajado e postar-se com respeito e
decoro;

VII - desincompatibilizar-se, nos termos da Constituiça�o Federal e da
Lei Orga�nica Municipal, e fazer, quando da posse, anualmente e no final
do mandato, a declaraça�o pu� blica e escrita de bens;

VIII - conhecer e cumprir as disposiço� es da Constituiça�o Federal, da
Constituiça�o  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  da  Lei  Orga�nica  do
Municí�pio de Barros Cassal, bem como deste Regimento Interno.

§ 1º O Vereador que na�o comparecer nas Sesso� es Plena� rias ou nas
reunio� es de Comissa�o em que atua devera�  justificar, a2  Mesa Diretora, a
ause�ncia, sob pena de ter descontado um trinta avos de seu subsí�dio
por dia de ause�ncia.



§ 2º Desde a expediça�o do diploma, o Vereador na�o podera�  firmar ou
manter  contrato com a Administraça� o  Pu� blica Direta ou Indireta do
Municí�pio  ou  empresas  concessiona� rias  de  serviços  pu� blicos  locais,
salvo  quando  o  contrato  obedecer  a  cla�usulas  uniformes  e  for
precedido de licitaça�o.

Art.  58. A Ca�mara Municipal  instituira�  Co� digo de EF tica  Parlamentar
para,  respeitado o devido processo e  o  direito  a2  ampla  defesa  e  ao
contradito� rio,  processar  e  julgar  a  pra� tica  de  ato  de  Vereador  que
configure quebra de decoro parlamentar.

§  1º Considera-se  procedimento  incompatí�vel  com  o  decoro
parlamentar, ale�m de outros previstos na legislaça�o federal:

I  -  o  abuso  das  prerrogativas  parlamentares  ou  a  percepça�o  de
vantagens indevidas em decorre�ncia da condiça�o de Vereador;

II - a transgressa�o reiterada aos preceitos deste Regimento Interno;
III - a perturbaça�o da ordem nas Sesso� es Plena� rias, nas audie�ncias

pu� blicas ou nas reunio� es das Comisso� es;
IV - o uso, em discursos ou em votos, nas Comisso� es, de expresso� es

ofensivas aos demais Vereadores ou a outra autoridade constituí�da;
V - o desrespeito ao Presidente e a2  Mesa Diretora e a pra� tica de atos

atentato� rios a2  dignidade de seus membros;
VI - o comportamento vexato� rio ou indigno capaz de comprometer a

dignidade da Ca�mara, na condiça�o de Poder Legislativo do Municí�pio.
§ 2º A Mesa Diretora, de ofí�cio, a requerimento de Vereador ou por

representaça� o  de  qualquer  cidada�o,  ao  tomar  conhecimento  de  fato
que  possa  configurar  as  hipo� teses  de  procedimentos  incompatí�veis
com o  decoro  parlamentar,  remetera�  a  questa�o  para  investigaça�o  e
apreciaça�o pela Comissa�o de EF tica, observado o que dispo� e o Co� digo de
EF tica Parlamentar.

SEÇÃO II
Da Licença e da Substituição

Art. 59. O Vereador podera�  licenciar-se, mediante informaça�o escrita
dirigido a2  Mesa Diretora, nos seguintes casos:

I - sem direito a2  remuneraça� o, para tratar de assunto de interesse
particular, por prazo determinado, nunca superior a cento e vinte dias,
em cada Sessa�o Legislativa, podendo, em qualquer caso, reassumir o
exercí�cio  do mandato,  antes  do te�rmino do prazo assinalado para a
licença;



II  -  com  direito  a  optar  pelo  subsí�dio  de  Vereador  ou  pela
remuneraça�o do cargo, quando nomeado para a funça�o de Secreta� rio
Municipal, sendo automaticamente licenciado;

III - com direito a2  remuneraça�o:
a) para tratamento de sau� de;
b) para usufruir licença-maternidade ou paternidade.
§ 1º O ofí�cio informando a licença sera�  incluí�do na Ordem do Dia da

Sessa�o Plena� ria subsequente, para leitura, com prefere�ncia sobre outra
mate�ria.

§  2º O  Vereador  licenciado  que  se  afastar  do  territo� rio  nacional
devera�  dar  cie�ncia  a2  Mesa  Diretora  da  Ca�mara  sobre  seu  destino,
independentemente de prazo.

§  3º Nas  hipo� teses  de  licença  para  tratamento  de  sau� de,  se  o
afastamento  do Vereador  for  superior  a  quinze  dias,  ou  de  licença-
maternidade, a Ca�mara Municipal complementara�  o valor integral do
subsí�dio  remunerato� rio,  caso  o  valor  pago  pelo  benefí�cio
previdencia� rio  seja  inferior,  na  forma  prevista  na  lei  de  fixaça�o  do
subsí�dio.

Art.  60.  Havendo  informaça�o  de licença  do  vereador  titular,  o
Presidente da Ca�mara convocara�  o respectivo Suplente, que substituira�
o titular durante o prazo estabelecido.

§  1º No  Recesso,  o  Suplente  sera�  convocado  a  partir  da  Sessa�o
Legislativa Extraordina� ria.

§ 2º Durante o perí�odo em que exercer o mandato, o Suplente atuara�
nas Comisso� es, de acordo com a indicaça�o do Lí�der de sua Bancada na
condiça�o de Membro.

§ 3º As  proposiço� es  e requerimentos  apresentados  pelo Suplente,
apo� s  o  retorno  do  Vereador  titular,  tera�o  o  regimental
acompanhamento do Lí�der da sua Bancada.

§  4º O  Suplente  de  Vereador,  para  licenciar-se,  precisa  estar  no
exercí�cio do mandato.

§  5º Sera�  convocado  Suplente,  por  qualquer  prazo,  quando  o
Presidente da Ca�mara assumir o cargo de Prefeito, nos casos previstos
na Lei Orga�nica do Municí�pio.

SEÇÃO III
Da Vaga de Vereador

Art. 61. As vagas, na Ca�mara Municipal, verificar-se-a�o em virtude de: 
I - perda do mandato;
II - cassaça�o do mandato;



III - renu� ncia;
IV - falecimento.
§ 1º A perda do mandato de Vereador dar-se-a�  em decorre�ncia de

decisa�o judicial, observada a legislaça�o federal, mediante declaraça�o da
Mesa Diretora.

§ 2º A cassaça�o do mandato de Vereador dar-se-a�  mediante o devido
processo, observado o direito ao contradito� rio e a2  ampla defesa, nos
casos e de acordo com o processo disciplinado em lei federal.

§ 3º O termo de renu� ncia do Vereador ao mandato sera�  dirigido a2
Mesa Diretora,  por escrito,  independera�  de aprovaça�o  do Plena� rio  e
produzira�  seus efeitos a partir da sua publicaça�o oficial.

§ 4º Considera-se, ainda, como renu� ncia ta� cita de Vereador:
I - na�o prestar compromisso no prazo estabelecido neste Regimento;
II  -  deixar  de  comparecer  a2  um  terço  das  Sesso� es  Plena� rias

Ordina� rias,  por  Sessa�o  Legislativa,  salvo nos casos de licença ou de
falta justificada;

III - deixar de comparecer a2 s reunio� es de Comissa�o, quando titular,
na forma do inciso II, por Sessa�o Legislativa, salvo nos casos de licença
ou de falta justificada.

§ 5º O Suplente que, convocado, na�o se apresentar para assumir o
cargo no prazo de quinze dias contados da data da convocaça�o, salvo
mediante  motivo  justo  aceito  pela  Mesa  Diretora,  renunciara�  ao
mandato.

§  6º A  vaca�ncia,  nos  casos  previstos  nos  incisos  do  §  4º,  sera�
declarada em Sessa�o Plena� ria pelo Presidente da Ca�mara.

Art. 62. A extinça�o do mandato se efetiva pela declaraça�o do ato ou
fato extintivo, pelo Presidente da Ca�mara, inserida em ata.

Parágrafo único. O Presidente da Ca�mara que deixar de declarar a
extinça�o  do  mandato  de  Vereador,  nos  casos  previstos  neste
Regimento Interno, ficara�  sujeito a2 s sanço� es previstas em lei.

SEÇÃO IV
Da Remuneração e das Indenizações

Art. 63. O Vereador sera�  remunerado por subsí�dio mensal, fixado por
lei de iniciativa da Mesa Diretora, observados os crite�rios, impactos e
limites  estabelecidos  na  Constituiça� o  Federal,  na  Lei  Orga�nica
Municipal e nas demais leis que se relacionem com a mate�ria.

§  1º Durante  o  Recesso,  o  Vereador  percebera�  subsí�dio  mensal
independentemente  de  convocaça�o  para  Sessa�o  Legislativa
Extraordina� ria.



§  2º O  Suplente  convocado  para  assumir  o  mandato,  a  partir  da
posse,  percebera�  remuneraça�o  proporcional  ao  tempo  em  que
permanecer na titularidade do cargo, contado em dias.

Art.  64. O Vereador  que deixar  de comparecer  injustificadamente  a2
Sessa�o Plena� ria Ordina� ria, ou dela se afastar antes ou durante a Ordem
do Dia,  ou a2  reunia�o  de Comissa�o,  tera�  descontado,  de seu subsí�dio
mensal,  o  valor  moneta� rio  correspondente  a  um  trinta  avos  do
estabelecido na lei que dispora�  sobre a sua remuneraça�o.

 
Art. 65. A Mesa Diretora, ate�  o dia trinta de março do u� ltimo ano da
legislatura, propora�  projeto de lei dispondo sobre a fixaça�o do subsí�dio
mensal  de  Vereador,  para  a  Legislatura  seguinte,  acompanhado  de
justificativa e dos impactos financeiro e orçamenta� rio.

§ 1º Assegura-se, ao Vereador, o direito a2  gratificaça�o natalina e ao
adicional de fe� rias, nos termos da lei de fixaça�o do subsí�dio.

§  2º A  lei  de  que  trata  este  artigo  devera�  estar  promulgada  e
publicada ate�  o u� ltimo dia u� til que antecede as eleiço� es.

Art.  65. O  Vereador  que  se  afastar  do  Municí�pio  a  serviço  ou  em
representaça� o da Ca�mara tera�  o ressarcimento das despesas que fizer
em raza�o desta incumbe�ncia,  observadas as regras estabelecidas em
resoluça�o editada para esta finalidade.

CAPÍTULO V
Dos Líderes

Art. 66. No iní�cio de cada Sessa�o Legislativa cada Bancada indicara�  a2
Mesa Diretora um Lí�der que falara�  oficialmente por ela.

§  1º Considera-se  como  Bancada  a  representaça�o  partida� ria  com
assento na Ca�mara Municipal.

§ 2º O Prefeito podera�  indicar um Vereador para representa� -lo na
Ca�mara atuando como Lí�der de Governo.

Art. 67. O Lí�der, exceto durante a discussa�o de mate�ria na Ordem do
Dia,  podera�  usar  a  palavra  na  Sessa�o  Plena� ria  para  comunicaça�o
urgente  e  inadia�vel,  requerendo  o  espaço  para  Comunicaça�o
Importante de Lí�der.

Parágrafo  único. Quando  solicitada  a  Comunicaça�o  Importante  de
Lí�der, a palavra sera�  concedida ao Lí�der pelo prazo de cinco minutos,
conforme o caso.



Art. 68. Compete ao Lí�der:
I -  representar  a  Bancada  na  reunia�o  da  Mesa  Diretora,  quando

houver convocaça�o;
II - indicar Vereadores de sua Bancada para compor as Comisso� es

permanentes e tempora� rias;
III- indicar a Comissa�o que o Suplente de Vereador atuara�  quando de

sua convocaça�o para exercí�cio do cargo de Vereador;
IV-  acompanhar,  manifestar-se  regimentalmente  e  providenciar  o

andamento das proposiço� es de Vereador ou de Suplente de Vereador
quando estiverem ausentes, impedidos ou tiverem deixado o exercí�cio
do cargo; 

V -  solicitar  a  palavra  durante  a  Sessa� o  Plena� ria,  nos  termos  do
para�grafo  u� nico  do  art.  67  deste  Regimento,  para  Comunicaça�o
Importante de Lí�der;

VI-  observadas as disposiço� es deste Regimento Interno,  impugnar
deciso� es do Presidente e recorrer ao Plena� rio quando as prerrogativas
da Bancada na�o forem atendidas.

Art. 69. Compete ao Lí�der de Governo:
I - dispor da Comunicaça�o Importante de Lí�der, conforme preve�  o

para�grafo  u� nico  do  art.  67  deste  Regimento  Interno,  apenas  para  a
defesa de interesse do Governo;

II -  manifestar-se  nas  Comisso� es  para  esclarecer  mate�rias  de
iniciativa de Governo, quando solicitado ou por iniciativa pro� pria;

III-  fazer  a  interlocuça�o  com  o  Governo  para  esclarecimentos,
atendimento de dilige�ncias e,  se for o caso,  modificaça�o de mate�rias
que estejam em tramitaça�o  na Ca�mara e  que sejam de iniciativa do
Prefeito;

IV-  requerer  o  desarquivamento  de  mate�rias  de  iniciativa  do
Governo; 

V  -  participar  de  reunia�o  da  Mesa  Diretora,  quando  houver
convocaça�o.

TÍTULO I
Da Legislatura

 
Art.  70. Legislatura  e�  o  perí�odo  de  quatro  anos,  iniciando-se  em
primeiro de janeiro do primeiro ano e terminando em trinta e um de
dezembro do quarto ano de mandato parlamentar.

Parágrafo  único. A  Legislatura  divide-se  em  quatro  Sesso� es
Legislativas.



CAPÍTULO I
Da Sessão Legislativa

Art. 71. A Sessa�o Legislativa Ordina� ria da Ca�mara Municipal de cada
ano da Legislatura divide-se em tre�s perí�odos, sendo eles:

I – o primeiro de 01 a 31 de janeiro;
II – o segundo de 01 de março a 30 de junho; e
III – terceiro de 01 de agosto a 31 de dezembro.
§ 1º No perí�odo em que a Ca�mara Municipal na�o estiver em Sessa�o

Legislativa  Ordina� ria  ou  Extraordina� ria,  entrara�  em  Recesso
Parlamentar.

§  2º Durante  o  Recesso  Parlamentar  a  Ca�mara  Municipal  na�o
realizara�  Sesso� es Plena� rias e reunio� es de Comissa�o, pore�m mantera�  o
atendimento ao pu� blico, e os Gabinetes dos Vereadores permanecera�o
em funcionamento.

§ 3º Excetua-se da regra do caput deste artigo,  a primeira sessa�o
legislativa  de  cada  legislatura,  que  tera�  inicio  no  dia  primeiro  de
janeiro.

Art. 72. Na primeira sessa�o do perí�odo ordina� rio dos segundo, terceiro
e quarto anos da Legislatura, a2 s dezessete horas, a Ca�mara Municipal
reunir-se-a�  em  Sessa�o  Solene  de  Instalaça�o  da  Sessa�o  Legislativa
Ordina� ria.

§ 1º Na primeira parte da Sessa�o, durante vinte minutos, o Prefeito
ou o seu representante, apresentara�  a Mensagem do Poder Executivo
para o ano legislativo.

§ 2º Na segunda parte da Sessa� o, o Lí�der de cada Bancada podera�
usar a palavra por cinco minutos para manifestar-se sobre a Mensagem
do Poder Executivo e sobre sua expectativa quanto ao ano legislativo.

§ 3º As manifestaço� es previstas nos §§ 1º e 2º na�o admitem apartes.

Art. 73. A Sessa�o Legislativa Extraordina� ria e�  o perí�odo de trabalho
legislativo  da  Ca�mara  Municipal,  realizado  durante  o  Recesso,
mediante convocaça�o.

§ 1º A convocaça�o de Sessa�o Legislativa Extraordina� ria far-se-a� : 
I - pelo Presidente da Ca�mara;
II - pelo Prefeito;
III - por um terço dos Vereadores.
§ 2º A convocaça�o de Sessa� o Legislativa Extraordina� ria justifica-se

nos casos de urge�ncia ou de relevante interesse pu� blico.
§  3º Na  Sessa�o  Legislativa  Extraordina� ria,  a  Ca�mara  Municipal

somente deliberara�  sobre a mate�ria para a qual foi convocada, vedado



o pagamento de parcela indenizato� ria  ou de remuneraça�o  adicional,
em raza�o da convocaça�o.

§ 4º Na hipo� tese do inciso II do § 1º o Prefeito indicara�  o perí�odo da
convocaça�o,  que  na�o  podera�  ser  inferior  a  quarenta  e  oito  horas,
cabendo  a2  Ca�mara,  pela  Mesa  Diretora,  organizar  o  cronograma  de
Sesso� es Plena� rias,  de reunio� es de Comissa�o e de audie�ncias pu� blicas
necessa� rias para instruça�o e deliberaça�o das mate�rias.

§ 5º A convocaça�o de Sessa� o Legislativa Extraordina� ria antecipara�  a
composiça�o  das Comisso� es Permanentes,  de acordo com os crite�rios
definidos neste Regimento Interno.

§  6º Independentemente  de  sua  origem,  a  Sessa�o  Legislativa
Extraordina� ria sera�  convocada em cara� ter pessoal, inclusive por meios
eletro� nicos, com antecede�ncia mí�nima de quarenta e oito horas.

§ 7º Formalizada a convocaça�o de Sessa�o Legislativa Extraordina� ria,
o  Presidente da Ca�mara dara�  ampla divulgaça�o,  inclusive por meios
eletro� nicos, do perí�odo da convocaça�o, do cronograma referido no § 4º
deste  artigo  e  dos  projetos  a  serem  deliberados,  inclusive  com  as
respectivas justificativas.

CAPÍTULO II
Da Sessão De Instalação Da Legislatura E Das Sessões Legislativas

SEÇÃO I
Da Sessão Preparatória

Art.  74. A  Ca�mara  Municipal  realizara�  no  me�s  de  dezembro,  ate�  o
u� ltimo dia u� til do ano que antecede o iní�cio de cada Legislatura, Sessa�o
Preparato� ria para a posse dos novos Vereadores.

§  1º A  convocaça�o  para  a  Sessa�o  Preparato� ria  sera�  feita  pelo
Presidente da Ca�mara, que a presidira� .

§  2º Na  Sessa�o  Preparato� ria  sera�o  observados  os  seguintes
procedimentos:

I  -  entrega  do  diploma  eleitoral  e  da  declaraça�o  de  bens  dos
Vereadores eleitos; 

II - explicaça�o sobre:
a) o  funcionamento  da  Ca�mara  Municipal  e  de  seus  serviços

internos;
b) o ambiente de trabalho parlamentar;
c) os cargos e funço� es da Ca�mara Municipal, com a apresentaça�o de

seus respectivos servidores titulares;
d) a Sessa� o de Posse;



III  -  entrega,  mediante  protocolo,  de  exemplares  da  Constituiça�o
Federal,  da  Constituiça�o  do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  da  Lei
Orga�nica  Municí�pio  de  Barros  Cassal  e  do  Regimento  Interno  da
Ca�mara Municipal.

§  3º A  declaraça�o  de  bens  referida  no  inciso  I  do  §  2º  deve  ser
renovada  anualmente  e  no  final  do  mandato,  mesmo  havendo
reeleiça�o, podendo ser substituí�da por co� pia da declaraça�o do Imposto
de Renda de Pessoa Fí�sica.

§  4º No  caso  do  inciso  II  do  §  2º  deste  artigo,  as  orientaço� es
relacionadas a2 s atividades institucionais da Ca�mara e dos Vereadores
podera�o ser disponibilizadas sob o formato de capacitaça�o contratada
para esta finalidade.

§  5º A  legislaça�o  referida  no  inciso  III  do  §  2º  podera�  ser
disponibilizada em formato eletro� nico.

§ 6º O Vereador eleito que na�o comparecer na Sessa�o Preparato� ria
devera�  apresentar justificativa e protocolar os documentos referidos
no inciso I do § 2º deste artigo ate�  a Sessa�o de Posse.

SEÇÃO II
Da Sessão de Instalação da Legislatura e Posse

Art. 75 A instalaça�o da Legislatura e a posse dos Vereadores ocorrera�o
em Sessa� o Solene a2 s nove horas do dia primeiro de janeiro do primeiro
ano do mandato, na sede da Ca�mara Municipal, ou em local apropriado,
conforme deliberaça�o pela mesa diretora, com a presença da maioria
absoluta,  sob  a  preside�ncia  do  Vereador  mais  votado  dentre  os
presentes.

Parágrafo  único. Aberta  a  Sessa� o  Solene,  o  Presidente  adotara�  as
seguintes provide�ncias: 

I - constituira� , com autoridades convidadas, a Mesa da solenidade;
II  -  convidara�  os  presentes  para  a  execuça�o  do  Hino  Nacional

Brasileiro; 
III  -  convidara�  um dos Vereadores para atuar  como Secreta� rio  da

Sessa�o; 
IV - proclamara�  os nomes dos Vereadores diplomados;
V - examinara�  e decidira�  sobre as reclamaço� es atinentes a2  relaça�o

nominal de Vereadores e ao objeto da Sessa�o, se for o caso;
VI  -  tomara�  o  compromisso  solene  dos  Vereadores  e  declarara�  a

respectiva posse, a partir das seguintes formalidades:
a)  em  pe� ,  juntamente  com  o  Vereador  chamado  para  prestar

juramento,  proclamara� :  “Prometo  cumprir,  manter  e  defender  a
Constituição,  a  Lei  Orgânica  e  as  Leis  presentes  e  futuras,  que  vir  a



aprovar, com competência e honestidade, sob a proteção de Deus e na
observância do sagrado compromisso de defender os direitos e instituir
os  deveres  do  cidadão  para  o  bem  coletivo,  inspirado  sempre  no
patriotismo, na igualdade e na justiça”;

b) apo� s o chamado, o Vereador, sob juramento, declarara� : “Assim o
Prometo”;

c) concluí�do o juramento, o Vereador assinara�  o termo de posse, que
sera�  lavrado em ata pro� pria; 

VII  -  instalara�  a Legislatura,  abrindo os trabalhos parlamentares e
determinara�  a  suspensa�o  da  Sessa�o  por  ate�  quinze  minutos  para  a
inscriça�o das candidaturas aos cargos da Mesa, realizada sob o formato
de chapa;

VIII  -  retomada  a  Sessa�o,  o  Presidente  adotara�  as  formalidades
referidas no art. 15 deste Regimento;

IX - concluí�da a votaça�o, sera�  proclamado o resultado, com a posse
imediata dos eleitos; 

X - os Vereadores designados como lí�der de suas bancadas podera�o
utilizar a palavra por ate�  cinco minutos, em ordem alfabe� tica;

XI  -  encerrada  a  manifestaça� o  dos  Vereadores,  o  Presidente
suspendera�  a Sessa� o por cinco minutos;

XII  -  retomada a Sessa�o de Posse,  havendo a presença da maioria
absoluta dos parlamentares,  o Presidente dara�  iní�cio ao processo de
posse do Prefeito e do Vice-Prefeito, seguindo o mesmo rito da posse
dos  Vereadores  e  prestando  o  compromisso,  nos  seguintes  termos:
“Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei
Orgânica  Municipal,  observar  as  leis,  promover  o  bem  geral  dos
munícipes  e  exercer  o  cargo  sob  a  inspiração  da  democracia,  da
legitimidade e da legalidade.”

XIII - o Presidente concedera�  a palavra ao Prefeito pelo tempo de ate�
dez minutos para o discurso de posse;

XIV - em seguida, convidara�  os presentes para a execuça�o do Hino do
Municí�pio  de  Barros  Cassal,  com  a  consequente  declaraça�o  de
encerramento da Sessa�o Solene.

Art. 76 O Vereador que na�o tomar posse na Sessa�o prevista no art. 75
devera�  faze� -lo ate�  o dia 16 de janeiro do primeiro ano da legislatura,
sob pena de renu� ncia ta� cita do mandato, salvo motivo justo, aceito pela
maioria absoluta dos membros da Ca�mara Municipal.

§  1º No  caso  deste  artigo,  o  Vereador  que vier  a  ser  empossado
posteriormente prestara�  o compromisso perante a Mesa Diretora.

§ 2º Na�o sera�  considerado investido no mandato de Vereador quem
deixar de prestar o compromisso.



§ 3º O suplente de Vereador convocado para o exercí�cio de mandato
na Ca�mara Municipal prestara� , na primeira vez que assumir o mandato,
o juramento previsto no art. 8º deste Regimento, em Sessa�o Plena� ria
ou  perante  a  Mesa  Diretora,  ficando  dispensado  de  repeti-lo  nas
convocaço� es subsequentes.

SEÇÃO III
Da Eleição da Mesa Diretora no início da Legislatura

Art. 77. A Sessa�o de Eleiça�o da Mesa Diretora para o primeiro ano da
Legislatura  ocorrera�  com  a  presença  da  maioria  absoluta  de
Vereadores no dia primeiro de janeiro do primeiro ano da Legislatura,
durante  a  Sessa�o  de  Posse  prevista  no  art.  75  deste  Regimento,
observada a ordem e os seguintes procedimentos:

I  -  a  Sessa�o  sera�  aberta  pelo  Vereador  mais  votado  dentre  os
presentes, que convidara�  um dos demais Vereadores para atuar como
Secreta� rio e realizar os procedimentos de posse dos Vereadores;

II - apo� s, sera�  suspensa a Sessa� o por cinco minutos para a inscriça�o
das  candidaturas  aos  cargos  da  Mesa,  realizada  sob  o  formato  de
chapa;

III  -  retomada  a  Sessa� o,  o  Presidente  adotara�  as  formalidades
referidas nos incisos do art. 15 deste Regimento;

IV - concluí�da a votaça�o, sera�  proclamado o resultado, com a posse
imediata dos eleitos.

§ 1º O mandato dos membros da Mesa Diretora e�  de um ano, vedada
a reconduça�o para o mesmo cargo.

§ 2º A eleiça�o da Mesa Diretora para o segundo, terceiro e quarto
anos da Legislatura sera�  realizada de acordo com os arts. 11 a 19 deste
Regimento Interno, com posse automa� tica no dia primeiro de janeiro
do ano subsequente.

§ 3º O suplente de Vereador, no exercí�cio tempora� rio do cargo, na�o
podera�  concorrer ao cargo da Preside�ncia.

TÍTULO IV
Das Sessões Plenárias

CAPÍTULO I
Das Disposições Preliminares

Art. 78. As Sesso� es da Ca�mara Municipal sera�o: 
I - Ordina� rias;
II - Extraordina� rias;



III - Solenes;
IV - Especiais.

Art. 79. O recinto do Plena� rio e� , em Sessa�o, privativo de: 
I - Vereador;
II - convidados em visitas oficiais;
III - servidores da Ca�mara Municipal, quando em serviço, em auxilio

a2  Mesa  Diretora,  podendo,  inclusive,  manifestar-se  para  prestar
quaisquer  esclarecimentos  que  o  Presidente  solicitar  mediante
suspensa� o dos trabalhos;

IV- cidada�os autorizados pela Mesa Diretora.
Parágrafo único. A Ca�mara podera�  determinar que parte da Sessa�o

Plena� ria seja destinada a2  comemoraça�o,  homenagem ou recepça�o de
personalidade visitante.

Art.  80. Durante  a  Sessa�o  Plena� ria,  ale�m  dos  Vereadores,  ningue�m
mais  podera�  usar  da  palavra  se  na�o  nos  casos  previstos  neste
regimento.

 
Art. 81. Qualquer cidada�o podera�  assistir a2  Sessa�o Plena� ria, desde que
na�o  atrapalhe  o  bom  andamento  dos  trabalhos,  sendo  proibido
qualquer interpelaça�o aos Vereadores.

§ 1º O Presidente, se necessa� rio, fara�  retirar o cidada�o impertinente
ou determinara�  a evacuaça�o do recinto reservado a2  comunidade.

§ 2º Na�o havera�  Sessa�o Plena� ria em cara� ter secreto.
§ 3º Sera�  dada ampla publicidade a2  Sessa� o  Plena� ria,  inclusive por

meios eletro� nicos, facilitando-se o trabalho da imprensa, divulgando-se
a pauta e o resumo dos trabalhos.

Art.  82. Para  os  efeitos  legais,  considerar-se-a�  presente  a2  Sessa� o
Plena� ria o Vereador que registrar a presença ate�  o iní�cio da Ordem do
Dia, participando dos trabalhos do Plena� rio e das votaço� es.

§ 1º O registro de presença sera�  fechado, pelo Presidente, quando do
iní�cio da Ordem do Dia,  devendo o Secreta� rio  assinalar  o nome dos
Vereadores ausentes, com registro em ata.

§ 2º Ao final da Sessa�o Plena� ria, o Secreta� rio registrara�  o nome dos
Vereadores que, embora tenham participado ate�  a hora legal, deixaram
de deliberar os trabalhos da Ordem do Dia.

§ 3º A  verificaça�o  de presença podera�  ser  requerida por Lí�der,  a
qualquer momento da Sessa�o Plena� ria.

§  4º A  presença  de  Vereador  em  Sessa�o  Solene  ou  em  Sessa�o
Especial sera�  confirmada pela sua assinatura no iní�cio dos trabalhos.



SEÇÃO I
Da Suspensão da Sessão

 
Art. 83. A Sessa�o Plena� ria podera�  ser suspensa para: 

I – manter a ordem;
II – recepcionar visitante ilustre;
III– prestar excepcional homenagem de pesar; 
IV – compor acordo de Lí�deres.
§ 1º O requerimento de suspensa�o da Sessa�o Plena� ria sera�  decidido

pelo Presidente, cabendo recurso, dessa decisa�o, ao Plena� rio.
§ 2º O recurso de que trata o  § 1º devera�  ser interposto por Lí�der,

que expora�  as suas razo� es pelo prazo de dois minutos, com deliberaça�o
imediata do Plena� rio.

§ 3º Na�o sera�  admitida suspensa�o de Sessa�o Plena� ria durante a fase
de votaça�o, na Ordem do Dia, a na�o ser para manter a ordem.

Art. 84. A sessa�o devea�  ser suspensa:
I - pelo Presidente:
a) no caso de visita  de convidados oficiais,  bem como de pessoas

ilustres, exceto durante a Ordem do Dia;
b) em cumprimento de ordem judicial;
II - por decisa�o do Plena� rio, a requerimento de Lí�der, por motivo de

interesse pu� blico.
§ 1º A suspensa�o,  no caso da alí�nea “a” do inciso I,  sera�  levada a

efeito  pelo  Presidente  da  Ca�mara,  por  tempo  indeterminado,  sem
deduça�o de tempo reservado a2  Sessa�o Plena� ria, que tera�  a sua duraça�o
regular.

§ 2º A suspensa�o decidida pelo Plena� rio, no caso previsto no inciso
II, tera�  duraça�o ma�xima de trinta minutos, deduzindo-se o tempo que
durar a suspensa� o daquele reservado a2  Sessa�o Plena� ria.

SEÇÃO II
Da Prorrogação da Sessão Plenária

Art.  85. A  Sessa�o  Plena� ria  podera�  ser  prorrogada  para  finalizar  a
discussa�o e votaça�o de mate�ria constante da Ordem do Dia, desde que
requerida  verbalmente  por  Lí�der  ou  proposta  pelo  Presidente,
aprovada  pela  maioria  dos  presentes,  independentemente  de
discussa�o e encaminhamento.



CAPÍTULO II
Da Sessão Plenária Ordinária

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art.  86. A  Ca�mara  Municipal  realizara�  quatro  Sesso� es  Plena� rias
Ordina� rias  durante  o  me�s,  independentemente  de  convocaça�o,
conforme cronograma publicado pela secreta� ria, sempre nas segundas-
feiras, a2 s dezoito horas.

Art.  87. A Sessa�o  Plena� ria Ordina� ria iniciara�  com a presença de,  no
mí�nimo,  maioria  absoluta  dos  Vereadores,  assim  verificada  em
chamada nominal.

§ 1º Na�o havendo nu� mero legal, o Presidente aguardara�  ate�  quinze
minutos,  persistindo  a  ause�ncia  de  Vereadores,  sera�  declarada
encerrada  a  Sessa�o  Plena� ria,  lavrando-se  ata  negativa  em  que  sera�
registrado  o  nome  dos  presentes,  despachando-se  os  documentos
constantes do Expediente.

§  2º AO  hora  regimental  o  Presidente  declarara�  aberta  a  Sessa�o
Plena� ria.

SEÇÃO II
Das Partes da Sessão Plenária Ordinária

Art.  88. A  Sessa�o  Plena� ria  Ordina� ria  tera�  duraça�o  ma�xima  de  duas
horas  e  se  realizara�  conforme  pauta  publicada  com  setenta  e  duas
horas de antecede�ncia e composta das seguintes partes:

I - Abertura dos trabalhos com verificaça�o de quorum e liturgia de
praxe;

II - Expediente, o qual se destinara� :
a) a2  leitura e aprovaça�o da ata da Sessa�o Plena� ria anterior;
b) a2  leitura  dos  documentos  oficiais  endereçados  a2  Ca�mara

Municipal, para os quais seja necessa� rio dar a devida publicidade, que
sera�o lidos de forma resumida;

c) a2  leitura  e  encaminhamento  dos  pedidos  de  provide�ncias,  de
indicaço� es e de informaço� es 

d) a2  leitura, votaça�o e encaminhamento dos requerimentos; 
e) outros comunicados, a juí�zo do Presidente da Ca�mara Municipal.
II - Tribuna Livre, na forma regimental; 
III  -  Intervalo,  na�o  superior  a  quinze  minutos,  podendo  ser

suprimido por deliberaça�o do Plena� rio, a pedido de Lí�der;



IV-  Ordem  do  Dia,  para  leitura,  encaminhamento,  discussa�o  e
votaça�o dos projetos da pauta;

V -  Explicaço� es  Pessoais,  para  que  o  Vereador  inscrito  ate�  trinta
minutos antes do iní�cio da Sessa� o Plena� ria, fale com pauta livre;

VI  -  Encerramento  da Sessa� o,  podendo o Presidente  fazer  uso da
palavra para informaço� es institucionais da Ca�mara Municipal.

SUBSEÇÃO I
Do Quórum

Art.  89. Quo� rum  e�  o  nu� mero  de  Vereadores  presentes  para  a
realizaça�o de Sessa�o Plena� ria, reunia�o de Comissa�o ou deliberaça�o na
Ordem do Dia.

Art. 90. As deliberaço� es sera�o tomadas de acordo com o que preve�  o
art. 53 deste Regimento Interno.

 §  1º Sa�o  exigidos  os  votos  favora�veis  da  maioria  absoluta  de
Vereadores para: 

I - rejeiça�o de veto;
II - aprovaça�o de projeto de lei complementar; 
III - realizaça�o de sessa�o itinerante;
IV  -  abertura  de  processo  de  destituiça�o  de  membro  da  Mesa

Diretora; 
V - as mate�rias especí�ficas indicadas na Lei Orga�nica Municipal; 
VI - demais mate�rias especí�ficas indicadas neste Regimento Interno.
§  2º Sa�o  exigidos  os  votos  favora�veis  da  maioria  qualificada  de

Vereadores para: 
I - aprovaça�o de proposta de emenda a2  Lei Orga�nica do Municí�pio;
II  -  rejeiça�o  do  parecer  pre�vio  do Tribunal  de  Contas  do  Estado,

sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar;
III - cassaça�o de mandato de Prefeito e de Vereador.
IV- as mate�rias especí�ficas indicadas na Lei Orga�nica Municipal.

Art. 91. A declaraça�o de quo� rum, questionada ou na�o, sera�  feita pelo
Presidente logo apo� s a chamada nominal dos Vereadores.

Parágrafo único. Verificada a falta de quo� rum para a deliberaça�o de
mate�ria da Ordem do Dia, a Sessa�o Plena� ria sera�  encerrada.

SUBSEÇÃO II
Da Liturgia



Art.  92.  A  liturgia  que antecede  o  iní�cio  dos  trabalhos  das  Sesso� es
Plena� ria  devera�  seguir  a  praxe  realizada  pela  Casa  Legislativa  nas
legislaturas  anteriores  a  fim  de  resguardar  usos  e  costumes  da
instituiça�o.

Parágrafo  único. Assim  como  a  liturgia  ja�  existente,  podera�o  ser
incorporados  novas  pra� ticas  no  decurso  do  tempo,  desde  que  na�o
afrontem a condiça�o de laicidade imposta pela Constituiça�o Federal.

SUBSEÇÃO III
Da Ata

Art. 93. A Ata e�  o resumo final da Sessa�o Plena� ria e sera�  redigida sob a
orientaça�o do Secreta� rio, que a assinara�  juntamente com o Presidente
da  Ca�mara  e  com  os  Vereadores  presentes,  apo� s  sua  aprovaça�o  e
publicaça�o.

§  1º Ficando  dispensada  a  leitura  da  Ata,  salvo  se  houver
requerimento verbal de um terço de Vereadores presentes;

§  2º As  proposiço� es  e  os  documentos  apresentados  em  Sessa�o
Plena� ria sera�o indicados em Ata sucintamente, salvo requerimento de
transcriça�o integral, aprovado pelo Plena� rio.

§ 3º A transcriça�o de discurso ou de manifestaça�o, seja na Tribuna
Livre e nas Explicaço� es Pessoais, devera�o ser solicitadas por escrito e
de forma concisos pelo autor, ao Presidente, que na�o a negara� .

§  4º Cada  Vereador  podera�  impugnar  ou  pedir  retificaça�o,  por
requerimento  escrito,  apresentado  ate�  quarenta  e  oito  horas  da
publicaça�o da Ata, que sera�  submetido ao Plena� rio, sem discussa�o ou
encaminhamento  de  votaça�o,  sendo  votado  na  Sessa�o  Plena� ria
Ordina� ria seguinte.

§ 5º Sobre a Ata:
I - aprovada a impugnaça�o, sera�  lavrada nova Ata; 
II - aceita a retificaça�o, a Ata sera�  alterada;
III - aprovada a ata, sera�  publicada, divulgada e arquivada.
§  6º Ao  encerrar-se  a  Sessa�o  Legislativa,  a  Ata  da  u� ltima  Sessa�o

Plena� ria  Ordina� ria  sera�  aprovada  antes  do  encerramento  desta  e
assinada pelos Vereadores presentes.

SUBSEÇÃO IV
Da Tribuna Livre

Art.  94. Qualquer  cidada�o  ou  representante  de  organizaça�o  da
sociedade civil,  com sede no Municí�pio, podera�  fazer uso da tribuna,
pelo espaço de dez minutos, para falar sobre demandas locais ou com



repercussa�o  no  Municí�pio,  desde  que  respeite  as  normas  deste
Regimento  e  se  inscreva  ate�  setenta  e  duas  horas  antes  da  Sessa�o
Plena� ria Ordina� ria de cada me�s, junto a Secretaria Geral da Ca�mara.

§ 1º O requerimento para uso da Tribuna Popular  devera�  indicar
expressamente o tema a ser abordado, sendo proibida a explanaça�o de
assuntos que se relacionem:

I - a2  proposiça�o em tramitaça� o na Ca�mara; 
II - a2  mate�ria polí�tico-partida� ria;
III - a assunto relacionado a2  eleiça�o de cargos pu� blicos, de sindicatos

ou de associaço� es; 
IV - a temas que agridam ou desrespeitem:
a) a integridade de membros e de instituiço� es pu� blicas;
b) os direitos humanos;
c) promovendo qualquer forma de discriminaça�o.
§ 2º Finda a leitura do Expediente na Sessa�o Plena� ria Ordina� ria, sera�

dada  a  palavra  ao  orador  inscrito,  de  acordo  com o  disposto  neste
artigo.

§ 3º A Tribuna Livre ocorrera�  na primeira Sessa�o Plena� ria Ordina� ria
de cada me�s.

§  4º Durante  a  manifestaça�o  do  orador  na  Tribuna  Popular,  na�o
havera�  aparte.

§ 5º O Presidente da Ca�mara:
I - indeferira�  o requerimento de uso da Tribuna Popular que na�o

atender a2 s condiço� es descritas neste artigo;
II - cortara�  a palavra e encerrara�  o pronunciamento do orador na

Tribuna livre, diante de manifestaça�o que contrarie o disposto no § 1º
deste artigo.

SUBSEÇÃO V
Da Ordem do Dia

Art. 95. A Ordem do Dia destina-se a2  leitura, discussa�o e votaça�o de
proposiço� es em geral cuja deliberaça�o seja de alçada do Plena� rio.

Parágrafo único. A pauta da Ordem do Dia,  com as proposiço� es  e
respectivas justificativas, juntamente com os pareceres, devera�  estar a2
disposiça�o  dos Vereadores  e  da comunidade,  por  meios  eletro� nicos,
com antecede�ncia mí�nima de setenta e duas horas antes do iní�cio da
Sessa�o Plena� ria.

Art. 96. A realizaça�o da Ordem do Dia sera�  condicionada a2  presença da
maioria absoluta dos Vereadores.



Art. 97. As mate�rias incluí�das na pauta da Ordem do Dia devera�o ser
agrupadas segundo o seguinte crite�rio de prioridade:

I - proposiço� es com prazo legal:
a)  vetos e emendas;
b) projetos do Executivo com pedido de urge�ncia;
c) projetos  do plano plurianual,  das diretrizes orçamenta� rias  e do

orçamento anual;
d)  projetos do Legislativo. 
II - parecer de redaça�o final;
III  -  demais  mate�rias,  ordenadas  segundo  a  cronologia  de  suas

proposiço� es.
§ 1º Se necessa� rio, a Ordem do Dia podera�  ter item u� nico no caso de

discussa�o e votaça�o de proposiça�o que se sujeite a rito especial.
§ 2º Quando a Comissa�o de Constituiça�o, Legislaça�o e Redaça�o Final

se manifestar  pela inconstitucionalidade de projeto de lei,  o Parecer
sera�  discutido  e  votado  com  prefere�ncia  a2 s  mate�rias  indicadas  nos
incisos do caput deste artigo.

§ 3º O projeto de lei em Rito de Urge�ncia e o veto, quando vencidos
seus  prazos  de  tramitaça�o,  sobrepor-se-a�o  a2 s  demais  mate�rias  da
Ordem  do  Dia  e  impedira�o  a  respectiva  deliberaça�o,  ate�  que  suas
votaço� es sejam finalizadas.

Art. 98. A Ordem do Dia so�  sera�  modificada no caso de:
I - adiamento de votaça�o de proposiça�o, desde que solicitada pelo

autor da mate�ria ou pelo Lí�der do Governo, no caso dos projetos de
autoria do Poder Executivo;

II -  inserça�o  de  projetos  que  estejam  tramitando  pelo  Rito  de
Urge�ncia; 

III - inversa�o de pauta, por acordo de Lí�deres;
IV - determinaça� o judicial.

Art. 99. Na Ordem do Dia, durante a discussa�o das mate�rias pautadas
para deliberaça�o, dentre aqueles Vereadores que pedirem a palavra o
Presidente observara�  a seguinte ordem e tempo no debates:

I - tre�s minutos para o Vereador autor ou para o Lí�der de Governo,
quando a mate�ria for de iniciativa do Prefeito, para explanaça�o inicial
da proposiça�o, com descriça�o de seu objetivo e de sua justificativa;

II -  tre�s  minutos  para  cada  Vereador  que  relatou  a  proposiça�o
explanar sobre o Parecer da Comissa�o que integra;

III -  tre�s  minutos para o Vereador autor  de emenda a2  proposiça�o
explanar o seu objetivo e a sua justificativa;



IV - tre�s minutos para o Vereador que desejar manifestar-se sobre a
proposiça�o e sobre o seu voto;

§ 1º O pronunciamento realizado na Ordem do Dia podera�  receber
aparte, desde que permitido pelo orador, na�o excedendo a um minuto,
sem acre�scimo no tempo de cada manifestaça�o.

§  2º O  Presidente  da  Mesa  fara�  o  controle  da  ordem  das
manifestaço� es,  proferindo  as  seguintes  palavras  “com  a  palavra  o
Vereador ..., pelo prazo de 5 minutos”.

SUBSEÇÃO VI
Das Explicações Pessoais

Art. 100. Nas Explicaço� es Pessoais o Vereador, usara�  a palavra por ate�
cinco minutos, com aparte dos demais, para tratar de tema de interesse
pu� blico, com repercussa�o no Municí�pio ou para falar sobre proposiço� es
que estejam em tramitaça�o na Ca�mara Municipal.

§  1º A  ordem  para  que  o  Vereador  inscrito  para  Orador  nas
Explicaço� es  Pessoais  faça  seu  pronunciamento  seguira�  ordem  de
sorteio realizado trinta minutos antes do iní�cio da Sessa�o Plena� ria.

§ 2º O Presidente da Ca�mara quando incluí�do na lista de Oradores
das  Explicaço� es  Pessoais  devera� ,  antes  do  uso  da  palavra,  passar  a
Preside�ncia da Sessa�o Plena� ria para o Vice-Presidente.

§ 3º As Explicaço� es Pessoais podera�o ser suprimidas, por acordo de
Lí�deres.

SUBSEÇÃO VII
Do Aparte

Art.  101. Aparte  e�  a  interrupça�o  consentida,  breve  e  oportuna  do
orador de tribuna para indagaça�o, esclarecimento ou contestaça� o.

§ 1º EF  vedado ao Presidente ou a qualquer Vereador no exercí�cio da
Preside�ncia apartear o orador de tribuna.

 § 2º Durante  o  Aparte,  na�o  ocorrera�  suspensa� o  da  contagem do
prazo de manifestaça�o do orador.

§ 3º O prazo de duraça�o do Aparte na�o podera�  ser superior a um
minuto. 

Art. 102. Na�o sera�o permitidos Apartes:
I - a2  palavra do Presidente, quando na direça�o dos trabalhos; 
II - paralelos e cruzados;
III - quando o Lí�der esteja encaminhando a votaça�o; 
IV - na declaraça�o de voto;



V - quando a palavra estiver sendo usada para tratar de ata ou de
questa�o de ordem; 

VI - quando o Vereador ja�  tiver aparteado o orador.
§ 1º O Aparte se subordinara�  a2 s disposiço� es relativas aos debates,

em tudo o que lhes for aplica�vel.
§ 2º EF  facultado ao Orador de Tribuna na�o conceder o Aparte.

CAPÍTULO III
Da Sessão Plenária Extraordinária

Art.  103. A  Sessa�o  Plena� ria  Extraordina� ria  sera�  convocada  pelo
Presidente ou por solicitaça�o de um terço dos membros da Casa, e se
destinara�  a2  apreciaça�o  de  mate�ria  relevante  ou  acumulada,
devidamente especificada no ato de convocaça�o.
 Parágrafo único. A Sessa�o  Plena� ria  Extraordina� ria  sera�  convocada
com antecede�ncia mí�nima de quarenta e oito horas.

Art.  104. A  Sessa�o  Plena� ria  Extraordina� ria,  observado  o  quo� rum
referido  nos  arts.  87  e  96  deste  Regimento  Interno  tera�  a  duraça�o
ma�xima da Sessa�o Plena� ria Ordina� ria e a leitura da Ata e do Expediente
sera�  dedicada exclusivamente  a2  discussa�o  e  votaça�o  da mate�ria  que
motivou a convocaça�o.

§  1º Somente  sera�o  aceitas  pela  Mesa  Diretora  proposiço� es
diretamente relacionadas com a mate�ria constante da convocaça�o.

§ 2º O Presidente da Ca�mara, no prazo referido no para�grafo u� nico
do art.  103 deste Regimento Interno,  divulgara� ,  inclusive por meios
eletro� nicos, a pauta da Sessa�o Plena� ria Extraordina� ria, com os projetos
e as respectivas justificativas.

Art. 105. O Presidente convocara�  Sessa�o Plena� ria Extraordina� ria toda
vez que a prorrogaça�o da Sessa�o Plena� ria Ordina� ria na�o for suficiente
para deliberaça�o de mate�ria  considerada urgente,  dando cie�ncia aos
Vereadores, com registro em ata.

§  1º No  caso  de  Sessa�o  Plena� ria  Extraordina� ria  determinada  de
ofí�cio pelo Presidente e na�o anunciada em Sessa� o Plena� ria Ordina� ria,
os Vereadores sera�o convocados por inclusive por meios eletro� nicos,,
com antecede�ncia mí�nima de vinte e quatro horas.

§  2º A  Sessa�o  Plena� ria  Extraordina� ria  na�o  sera�  remunerada  ou
indenizada.

Art.  106. O  Presidente  podera�  convocar  Sessa� o  Plena� ria
Extraordina� ria,  atendendo  solicitaça�o  expressa  do  Prefeito,  com



indicaça�o da mate�ria a ser examinada e dos motivos que justifiquem a
medida.

CAPÍTULO IV
Da Sessão Plenária Solene

Art.  107. A  Sessa�o  Plena� ria  Solene  destina-se  a2  comemoraça�o  ou a2
homenagem relacionadas  ao Municí�pio,  suas  instituiço� es  ou pessoas
que se destaquem por aço� es que sejam de interesse pu� blico.

§ 1º Fara�  uso da palavra:
I - o Vereador que requereu a Sessa�o Solene, pelo prazo de cinco

minutos;
II - o Vereador inscrito com vinte e quatro horas de antecede�ncia da

Sessa�o Solene, pelo prazo de cinco minutos, limitado a uma inscriça�o
por bancada;

III- o Prefeito, pelo prazo de cinco minutos;
IV- o homenageado ou quem represente a causa da comemoraça�o,

pelo prazo de cinco minutos.
§ 2º A Sessa�o Plena� ria Solene na�o sera�  remunerada ou indenizada.
§ 3º Na Sessa�o Plena� ria Solene sera�  dispensada a leitura da Ata, a

verificaça�o  da  presença,  na�o  havera�  Expediente  e  nem  tempo  pre� -
fixado de duraça�o.

CAPÍTULO V
Da Sessão Plenária Especial

Art. 108. A Sessa�o Plena� ria Especial destina-se: 
I - para ouvir visitantes recepcionados ou homenageados;
II  -  para ouvir o Prefeito,  quando convidado ou espontaneamente

manifestar interesse;
III  -  para  ouvir  Secreta� rio  Municipal  ou  autoridade  vinculada  ao

Prefeito,  quando  convocados  ou  espontaneamente  manifestar
interesse;

IV - a2  realizaça�o de palestra relacionada ao interesse pu� blico,  que
tenha fim educativo, cultural, de orientaça�o te�cnica sobre mate�ria em
tramitaça�o  ou  que  se  relacione  ao  funcionamento  da  Ca�mara
Municipal.

§ 1º O orador submeter-se-a�  a2 s seguintes normas:
I - falara�  de pe� ,  exceto o Presidente, e so�  por enfermidade podera�

obter permissa�o para falar sentado;
 II - dirigir-se-a�  ao Presidente ou ao Plena� rio;
III - dara�  aos Vereadores o tratamento adequado.



§ 2º O orador na�o podera�  ser interrompido, a na�o ser para: 
I - formulaça� o de questo� es de ordem;
II - apartes, nas hipo� teses admitidas neste Regimento; 
III - requerimento de prorrogaça�o da Sessa�o Plena� ria.
§ 3º A Mesa Diretora organizara�  a metodologia da Sessa� o Plena� ria

Especial, com ampla divulgaça�o, inclusive por meios eletro� nicos, pelo
prazo mí�nimo de quarenta e oito horas de antecede�ncia.

§ 4º A Sessa�o Plena� ria Especial na�o sera�  remunerada ou indenizada.

TÍTULO V
Do Processo Legislativo

CAPÍTULO I
Das Proposições 

SEÇÃO I
Das Disposições Preliminares

Art. 109. Proposiça�o e�  toda mate�ria sujeita a2  apreciaça�o e deliberaça�o
pelo Plena� rio.

§ 1º Sa�o espe�cies de proposiça�o normativas sujeitas a2  deliberaça�o
pelo Plena� rio:

I - a proposta de emenda a2  Lei Orga�nica do Municí�pio; 
II - o projeto de lei complementar;
III - o projeto de lei ordina� ria;
IV- o projeto de decreto legislativo; 
V - o projeto de resoluça�o;
VI - a emendas;
VII - a moça�o.
§ 2º Sa�o espe�cies de proposiça�o fiscalizato� rias sujeitas a2  deliberaça�o

pelo Plena� rio:
I - o requerimento;
II - o pedido de informaça�o;
III - a convocaça�o. 
§ 3º Sa�o espe�cies de proposiça�o auxiliares na�o sujeitas a2  deliberaça�o

pelo Plena� rio:
I - a indicaça�o;
II - o pedido de provide�ncia.
§ 4º A proposiça�o tera�  sua tramitaça�o iniciada apo� s protocolo fí�sico

ou  encaminhamento  por  meio  eletro� nico  atrave�s  institucional  da
Secretaria da Ca�mara Municipal criado para esta finalidade.



CAPÍTULO II
Das Propostas em Espécie

SEÇÃO I
Das Proposições Normativas

Art.  110. A  autoria  das  proposiço� es  normativas,  nos  limites  e
prerrogativas admitidos na Constituiça�o Federal e na Lei Orga�nica do
Municí�pio, podera�  ser exercida:

I - pelo Prefeito;
II - pela Mesa Diretora da Ca�mara Municipal;
III - por Vereador, individualmente ou em conjunto; 
IV - por eleitores do Municí�pio.
§ 1º A iniciativa de proposiça�o da Mesa Diretora sera�  assinada pelo

Presidente e pelo Secreta� rio, apo� s deliberaça�o em reunia�o.
§ 2º O projeto de lei de iniciativa popular:
I -  sera�  apresentado  e  defendido  nas  Comisso� es  e  em  Sessa� o

Plena� ria  por  seu  autor  popular,  assim  considerado  o  primeiro
signata� rio;

II - o autor popular, em Sessa�o Plena� ria, usara�  a palavra na abertura
da  discussa�o,  na  Ordem  do  Dia,  pelo  prazo  de  cinco  minutos,  sem
aparte;

III- apo� s manifestaça�o do autor popular, cada Vereador dispora�  de
tre�s minutos para pronunciamento, conforme ordem de inscriça�o, que
devera�  ser feita ate�  trinta minutos antes do iní�cio da Sessa�o Plena� ria.

§ 3º A proposiça�o devera�  ser protocolada na Secretaria da Ca�mara
Municipal, devendo ser incluí�da na pauta da Sessa�o Plena� ria Ordina� ria.

§ 4º A proposiça�o, com sua justificativa, sera�  publicada e divulgada,
pelo prazo de vinte e  quatro horas,  inclusive por meios  eletro� nicos,
com  encaminhamento  posterior  a2  Sessa�o  Plena� ria  Ordina� ria
subsequente, para comunicaça�o aos Vereadores.

§ 5º A proposiça�o, cuja redaça�o estiver em desacordo com a te�cnica
legislativa, exceto a de iniciativa popular, sera�  devolvida ao autor para
as correço� es cabí�veis.

§ 6º O projeto de lei de iniciativa popular, se for necessa� rio, tera�  sua
redaça�o  revisada  e  ajustada  a2  te�cnica  legislativa  pela  Comissa�o  de
Constituiça�o, Legislaça�o e Redaça�o Final.

§ 7º A proposiça�o de iniciativa de Vereador podera�  ser apresentada
individual ou coletivamente e devera�  ser acompanhada de justificativa.

§ 8º EF  considerado autor da proposiça�o, para efeitos regimentais, seu
primeiro signata� rio.



§  9º Constituem  apoiamento  legislativo  as  assinaturas  que  se
seguirem a2  primeira, exceto quando se tratar de proposiça�o para a qual
a  Lei  Orga�nica  Municipal  ou  este  Regimento  exigir  determinado
nu� mero de subscritores.

 §  10. A  proposiça�o  devera�  apresentar  mensagem  escrita  de
encaminhamento devidamente fundamentada pelo autor.

§ 11. Ao autor cabera�  o direito de retirada de proposiça�o, mediante
indicaça�o escrita,  dirigida ao Presidente da Ca�mara Municipal,  ate�  o
encerramento da discussa�o, na Ordem do Dia de Sessa�o Plena� ria.

§ 12. Quando, por extravio ou retença�o indevida, na�o for possí�vel o
andamento de qualquer proposiça�o, a Mesa Diretora fara�  reconstituir o
respectivo processo.

SUBSEÇÃO I
Da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município

Art.  111. Proposta  de  emenda  a2  Lei  Orga�nica  do  Municí�pio  e�  a
proposiça�o destinada a incluir, suprimir ou alterar dispositivos da Lei
Orga�nica Municipal.

Art. 112. A proposta de emenda a2  Lei Orga�nica Municipal podera�  ser
apresentada: 

I - pela Mesa Diretora;
II - por no mí�nimo um terço dos Vereadores;
II - pelo Prefeito Municipal.
§ 1º A proposta de emenda a2  Lei Orga�nica Municipal sera�  deliberada

em dois turnos de votaça�o, com interstí�cio de dez dias, sujeitando-se a2
tramitaça�o por Rito Especial, nos termos do art. 161 deste Regimento
Interno.

§ 2º A emenda a2  Lei Orga�nica Municipal sera�  promulgada pela Mesa
da Ca�mara Municipal, com o respectivo nu� mero de ordem, no prazo de
dez dias, com ampla divulgaça�o, inclusive por meios eletro� nicos.

§  3º A  mate�ria  constante  de  proposta  de  emenda  a2  Lei  Orga�nica
Municipal rejeitada na�o podera�  ser objeto de nova proposta na mesma
Sessa�o Legislativa.

§ 4º Na�o  sera�  objeto  de deliberaça�o  a  proposta  de emenda a2  Lei
Orga�nica Municipal que: 

I - tratar de assunto:
a) que na�o seja de interesse do Municí�pio;
b) que discipline mate�ria administrativa, financeira ou operacional;
c) que seja pro� pria de lei complementar.
II - atentar contra a separaça�o dos Poderes.



§ 5º A emenda a2  Lei Orga�nica Municipal na�o podera�  ser proposta no
caso de intervença�o no Municí�pio.

SUBSEÇÃO II
Do Projeto de Lei Complementar

Art.  113.  A  lei  complementar  dispo� e  sobre  mate�ria  de  maior
complexidade  e  amplitude  social,  com  indicaça�o  na  Lei  Orga�nica
Municipal.

§ 1º Lei complementar somente pode ser alterada pela aprovaça�o de
projeto de lei complementar.

§ 2º O projeto de lei complementar na�o admite rito de urge�ncia.
§ 3º A lei complementar sera�  aprovada pelo voto da maioria absoluta

dos membros da Ca�mara.
§ 4º As normas previstas para a tramitaça�o ordina� ria de projetos de

lei sera�o observadas naquilo que esta Seça�o na�o dispuser em contra� rio.

SUBSEÇÃO III
Dos Projetos de Lei

Art. 114. Projeto de lei e�  a proposiça�o que tem por objetivo articular
mate�ria legislativa definida na Lei Orga�nica do Municí�pio como sendo
de compete�ncia da Ca�mara Municipal, sujeita a2  sança�o do Prefeito.

§ 1º As mate�rias referidas na Lei Orga�nica do Municí�pio objeto de lei
complementar sera�o processadas como projeto de lei complementar,
com  aprovaça�o  condicionada  a2  maioria  absoluta  de  votos  de
Vereadores, na�o admitindo tramitaça�o em Regime de Urge�ncia.

§ 2º A mate�ria de que trata este artigo, na�o indicada na Lei Orga�nica
do Municí�pio como lei complementar, sera�  processada como projeto de
lei ordina� ria, com aprovaça�o condicionada a2  maioria simples de votos
dos Vereadores presentes na Sessa�o Plena� ria.

SUBSEÇÃO IV
Do Projeto de Decreto Legislativo

Art.  115. Projeto  de  decreto  legislativo  e�  a  proposiça�o  destinada  a
regular mate�ria que exceda os limites da economia interna da Ca�mara
Municipal,  na�o sujeitas a2  sança�o do Prefeito,  sendo promulgada pelo
Presidente  da  Ca�mara  Municipal,  destinando-se  a  disciplinar  os
seguintes casos:

I - decisa�o das contas que o Prefeito deve anualmente prestar, nos
termos do art. 31 da Constituiça�o Federal;



II - suspensa�o de execuça�o de norma julgada inconstitucional;
III- suspensa�o de ato normativo do Poder Executivo que extrapole o

poder regulamentar ou o limite da delegaça�o legislativa;
IV- cassaça�o de mandato;
V -  concessa�o  de  licença  ao  Prefeito  para  afastar-se  do  cargo  ou

ausentar-se do Municí�pio, nas hipo� teses previstas na Lei Orga�nica do
Municí�pio;

VI- demais assuntos de efeitos externos.
Parágrafo único. Para aprovaça�o  do projeto  de decreto legislativo

sera�  exigido, em votaça�o u� nica, o voto favora�vel da maioria simples de
Vereadores  presentes  na  Sessa�o  Plena� ria,  salvo  disposiça�o  em
contra� rio na Constituiça� o Federal.

SUBSEÇÃO V
Do Projeto de Resolução

Art.  116. Projeto  de  resoluça�o  e�  a  proposiça�o  destinada  a  regular
mate�ria de economia interna e de natureza polí�tico-administrativa da
Ca�mara Municipal, na�o sujeita a2  sança�o do Prefeito, sendo promulgada
pelo Presidente da Ca�mara,  destinando-se a  disciplinar  os  seguintes
casos:

I - decisa�o de recurso;
II - destituiça�o de membro da Mesa Diretora; 
III - normas regimentais;
IV- conclusa�o de Comisso� es Tempora� rias;
V -  todo  e  qualquer  assunto  institucional,  de  cara� ter  geral  ou

impessoal; 
VI - organizaça�o dos serviços internos da Ca�mara Municipal.
§  1º Para  aprovaça�o  do  projeto  de  resoluça�o  sera�  exigido,  em

votaça�o  u� nica,  o  voto  favora�vel  da  maioria  simples  de  votos  dos
Vereadores presentes na Sessa�o Plena� ria.

§ 2º Na hipo� tese  do inciso IV do caput deste  artigo,  excetua-se a
licença para tratamento de sau� de.

SUBSEÇÃO VI
Da Emenda e da Mensagem Retificativa

Art.  117. Emenda  e�  proposiça�o  apresentada  por  Vereador,  por
Comissa�o,  pela Bancada ou pela Mesa,  que visa a alterar projeto em
tramitaça�o.

§ 1º A emenda pode ser:
I  -  supressiva,  quando  seu  objetivo  e�  retirar  artigo  ou  unidade

superior ao artigo; 



II - substitutiva, quando o seu objetivo e�  alterar a redaça�o de artigo;
III- aditiva, quando seu objetivo e�  acrescentar dispositivo;
IV-  redacional,  quando  seu  objetivo  e�  corrigir  erros  redacionais

relacionados a2  te�cnica legislativa.
§ 2º A emenda sera�  admitida:
I - por Comissa�o, quando inserida no respectivo Parecer;
II - por Vereador ou Lí�der, quando a mate�ria estiver em tramitaça� o

nas Comisso� es, exceto no caso de Rito Especial;
III - por Lí�der, quando a mate�ria estiver em discussa�o, na Ordem do

Dia, exceto no caso de Rito Especial. 
§ 3º O Presidente na�o admitira�  emenda que na�o guarde pertine�ncia

com a mate�ria da proposiça�o original.
§ 4º A emenda a2  Redaça�o Final somente sera�  admitida para evitar

incorreça�o, incoere�ncia, contradiça�o ou absurdo manifesto no projeto
ja�  aprovado.

Art. 118. Substitutivo e�  a proposiça�o apresentada por Vereador, por
Lí�der,  por  Comissa�o  ou  pela  Mesa  para  substituir  outra  proposiça�o
sobre o mesmo assunto.

§  1º Na�o  sera�  permitido  mais  de  um  Substitutivo  a2  mesma
proposiça�o, sem pre�via retirada do anteriormente apresentado.

§ 2º A apresentaça�o de substitutivo segue o que determina o § 2º do
art.123 deste Regimento Interno.

Art.  119. O Prefeito  podera�  encaminhar,  ate�  o  iní�cio  da votaça�o  da
mate�ria  de  sua  iniciativa,  na  Ordem  do  Dia  de  Sessa�o  Plena� ria,
Mensagem Retificativa para substituir o texto normativo original.

§ 1º No caso dos projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes
orçamenta� rias e do orçamento anual, a Mensagem Retificativa podera�
ser encaminhada pelo Prefeito,  a2  Ca�mara,  ate�  o iní�cio da votaça�o do
parecer na Comissa�o de Orçamento, Finanças e Contas Pu� blicas.

§ 2º A Mensagem Retificativa substituira�  o projeto em tramitaça� o,
reiniciando  os  prazos  processuais  legislativos,  inclusive  quando  se
tratar de mate�ria em Regime de Urge�ncia.

SUBSEÇÃO VII
Da Moção

Art. 120. Moça�o e�  a proposiça�o em que e�  sugerida a manifestaça�o da
Ca�mara sobre determinado assunto.

Parágrafo único. Sa�o espe�cies de Moça�o: 
I - de Aplauso;



II - de Apoio;
III- de Repu� dio.
§  1º A  Moça�o  devera�  ser  formulada  por  escrito  e  subscrita  por

Vereador ou Lí�der, quando a autoria for de Bancada.
§ 2º O autor deve protocolar a Moça�o ate�  setenta e duas horas antes

da  hora  de  iní�cio  da  Sessa�o  Plena� ria,  para  ser  divulgada,  lida  no
Expediente e, independente de parecer da Comissa�o, ser deliberada em
discussa�o e votaça�o u� nica, considerando-se aprovada, caso obtenha o
voto favora�vel da maioria simples de Vereadores.

SEÇÃO II
Das Proposições Fiscalizatórias

SUBSEÇÃO I
Dos Requerimentos

Art. 121.  O Requerimento e�  todo o pedido verbal ou escrito feito ao
Presidente  da  Ca�mara,  sobre  qualquer  assunto,  por  Vereador  ou
Comissa�o.

Parágrafo  único. Quanto  a2  compete�ncia  para  decidi-los  os
Requerimentos sa�o de duas espe�cies:

I - Sujeito apenas a2  soberana decisa�o do Presidente;
II - Sujeitos a2  deliberaça�o do Plena� rio.

Art. 122 Sera�o  de alçada do Presidente e verbais os Requerimentos
que solicitem:

I - a palavra ou desiste�ncia dela;
II - posse de Vereador ou Suplente;
III - leitura de qualquer mate�ria para conhecimento do Plena� rio;
IV - observa�ncia de disposiça�o regimental;
V - retirado do autor de Requerimento verbal ou escrito, ainda na�o

submetido a2  deliberaça�o do Plena� rio;
VI - retirada pelo autor de proposiça�o com parecer contra� rio ou sem

parecer, ainda na�o submetido a2  deliberaça�o do Plena� rio;
VII - verificaça�o de presença;
VIII - informaça� o sobre a pauta e a Ordem do Dia;
IX - requisiça�o de documentos, processos, livros ou publicaço� es;
X - preenchimento de vagas em comissa�o;
XI - justificativa do voto.

Art.  123.  Sera�o  de alçada do Presidente,  escritos  os  Requerimentos
que solicitem:

I - renu� ncia de Membro de Mesa;



II - audie�ncia de Comissa�o quando apresentado por outra;
III - designaça�o de Comissa�o Especial para relatar parecer no caso

previsto no RI;
IV - juntada ou retirada de documentos;
V - informaço� es em cara� ter oficial sobre atos da Mesa ou da Ca�mara;
VI - votos de pesar por falecimento, que tera�  como autor a Ca�mara

de Vereadores.

Art. 124. Informando a Secretaria de haver pedido anterior formulado
pelo mesmo Vereador, sobre o mesmo assunto e ja�  respondido, fica a
Preside�ncia  desobrigada  de  fornecer  novamente  a  provide�ncia
solicitada.

Art. 125. Sera�o da alçada do Plena� rio, verbais e votados, sem preceder
de discussa�o e sem encaminhamento de votaça�o, os requerimentos que
solicitem:

I - prorrogaça�o da Reunia�o, de acordo com RI;
II - destaque de mate�ria para votaça�o;
III - votaça�o por determinado Processo;
IV - encerramento de discussa�o.

Art. 126. Sera�o de alçada o Plena� rio, escritos, discutidos e votados, os
Requerimentos que solicitem:

I - inserça�o de documento em Ata;
II - prefere�ncia para discussa�o de mate�ria ou redaça�o de interstí�cio

regimental para discussa�o;
III - retirada de proposiço� es ja�  submetidas a2  discussa�o pelo Plena� rio;
IV  –  Convite  ao  Prefeito,  convocaça�o  a  Secreta� rio  Municipal  ou

servidor pu� blico para prestar informaço� es em Plena� rio.
§  1º  Os  Requerimentos  que  tratam  os  incisos  deste  artigo,  sera�o

tornados sem efeito pelo propositor ou pelo Presidente, sempre que
tenham perdido a oportunidade, na�o se considerandos rejeitados.

§ 2º O Requerimento que solicitar a inserça�o em Ata de documentos
na�o  oficiais  somente  sera�  aprovado,  sem  discussa�o,  por  maioria
simples, dos Vereadores presentes.

Art. 127. Durante a discussa�o da pauta da Ordem do Dia, podera�o ser
apresentados Requerimentos que se refiram estritamente ao assunto
discutido  e  que  estara�o  sujeitos  a  deliberaça�o  do  Plena� rio,  sem
preceder  discussa�o,  admitindo-se  entretanto,  encaminhamento  de
votaça�o pelo proponente e pelos lí�deres partida� rios.



Art.  128. Os Requerimentos de interessados,  na�o  Vereadores,  desde
que na�o se refiram a assuntos estranhos a2 s atribuiço� es da Ca�mara e
que  estejam  redigidos  nos  termos  adequados,  sera�o  lidos  no
Expediente,  votados  e  encaminhado  pelo  Presidente  a  Prefeito  ou
Comisso� es. 

Parágrafo único. Caso na�o possuam condiço� es te�cnicas mí�nimas ou
estejam redigidos nos termos adequados, cabe ao Presidente mandar
arquiva� -los mediante informaça�o ao Autor.

Art.  129. As  representaço� es  de  outras  edilidades,  solicitando  a
manifestaça� o  da  Ca�mara  sobre  qualquer  assunto,  sera�o  lidas  no
Expediente e encaminhadas a2 s Comisso� es competentes, para que emita
parecer no prazo de sete dias.

Parágrafo único. A deliberaça�o sobre o requerimento de que trata o
caput deste  artigo  ocorrera�  na  Sessa� o  Plena� ria  imediatamente
posterior  ao  fim  do  prazo  da  comissa�o  para  emissa� o  do  parecer,
devendo ser seguida pelo encaminhamento da respectiva resposta.

SUBSEÇÃO II
Do Pedido De Informação 

Art. 130. Qualquer Vereador podera�  encaminhar,  por interme�dio da
Mesa,  pedido  de  informaça� o  sobre  fato  determinado  relacionado  a2
atuaça� o da administraça�o pu� blica municipal, cuja fiscalizaça�o seja de
interesse  ao  Poder  Legislativo,  no  exercí�cio  de  suas  atribuiço� es
constitucionais.

§ 1º Recebido o pedido de informaça�o,  sera�  publicado,  divulgado,
inclusive por meios eletro� nicos e comunicado no Expediente da Sessa�o
Plena� ria  subsequente  e  encaminhado,  independentemente  de
deliberaça�o do Plena� rio, ao Prefeito.

§ 2º Encaminhado o pedido de informaça�o, se este na�o for atendido
no  prazo  de  trinta  dias,  o  Presidente  da  Ca�mara,  sem  prejuí�zo  da
apuraça�o  de  responsabilidade  do  Prefeito,  por  omissa�o,  quando
solicitado pelo Autor, reitera� -lo-a� .

§  3º Na�o  cabem em pedido  de  informaça�o  provide�ncias  a  tomar,
consulta,  sugesta�o,  conselho  ou  interrogaça�o  sobre  propo� sitos  da
autoridade a que se dirige.

§ 4º A Mesa tem a faculdade de na�o receber pedido de informaça�o
formulado  de  modo  inconveniente,  gene�rico  ou  que  contrarie  o
disposto neste artigo, cabendo recurso ao Plena� rio.

§  5º O  pedido  de  informaça�o  sera�  por  escrito  e  devera�  ser
protocolado na Secretaria da Ca�mara Municipal.



SUBSEÇÃO III 
Da Convocação De Secretário Municipal

Art. 131. O Secreta� rio Municipal podera�  ser convocado pela Ca�mara
Municipal para prestar informaço� es sobre assunto administrativo de
sua responsabilidade, em Comissa�o ou em Sessa�o Especial.

§ 1º A convocaça�o sera�  encaminhada ao Prefeito,  pelo Presidente,
mediante ofí�cio, com indicaço� es precisas e claras das questo� es a serem
respondidas.

§ 2º A convocaça�o devera�  ser atendida no prazo de dez dias, cabendo
ao  Presidente  da  Ca�mara  definir,  com  o  Prefeito,  a  data  do
comparecimento da autoridade convocada.

§  3º O  convocado  tera�  o  prazo  de  trinta  minutos  para  fazer  sua
exposiça�o  na  Ca�mara,  atendo-se  exclusivamente  ao  assunto  da
convocaça�o, sem aparte ou interrupça�o.

§  4º Concluí�da  a  exposiça�o,  tera�  iní�cio  a  interpelaça�o  pelos
Vereadores, observada a ordem dos itens formulados, e para cada item
a  ordem  de  inscriça�o  do  Vereador,  assegurada  a  prefere�ncia  ao
Vereador autor do item em debate.

§ 5º O Vereador tera�  tre�s minutos para formular perguntas sobre o
tema� rio, excluí�do o tempo das respostas que podera�o ser dadas uma a
uma ou, no final, a todas.

§ 6º As perguntas devera�o ser objetivas e sucintas,  sendo vedado
qualquer comenta� rio posterior, na mesma Sessa�o Plena� ria.

Art.  132.  O  Prefeito,  Secreta� rio  Municipal  podera�o  comparecer
espontaneamente  a2  Ca�mara  ou  a2  Comissa�o  para  prestarem
esclarecimentos, apo� s entendimentos com o Presidente, que marcara�
dia e hora para recebe� -lo, aplicando-se, no que couber, as normas do
art. 131.

SEÇÃO III
Das Proposições Auxiliares

SUBSEÇÃO I
Da Indicação 

Art. 133. Indicaça�o e�  a proposiça�o em que o Vereador sugere medidas
de  interesse  pu� blico  ao  Poder  Executivo  Municipal,  relacionadas  a
polí�ticas pu� blicas,  programas de governo ou proposiça�o  de mate�rias
legislativas que sejam privativas do Prefeito.



§  1º A  Indicaça�o  sera�  publicada,  divulgada,  inclusive  por  meios
eletro� nicos,  e comunicada,  aos demais Vereadores,  no Expediente da
Sessa�o Plena� ria subsequente, com consequente envio, pelo Presidente,
ao Prefeito.

§ 2º O autor da Indicaça�o,  quando se tratar de mate�ria de grande
impacto social, podera�  requerer, antes de seu envio ao Prefeito, que a
Comissa�o  Permanente  responsa�vel  pela  ana� lise  de  seu  conteu� do
realize  audie�ncia  pu� blica  para  debater  sua  proposta  com  a
comunidade.

SUBSEÇÃO II
Do Pedido De Providência

Art.  134. Pedido  de  Provide�ncia  e�  o  requerimento  proposto  por
Vereador para reparos urbanos, consertos de equipamentos pu� blicos
ou melhorias sociais na cidade e no interior do Municí�pio.

§ 1º O Pedido de Provide�ncia podera�  ser dirigido ao Prefeito ou a
outros o� rga�os estaduais, federais ou concessiona� rias de serviço pu� blico
com atuaça�o no Municí�pio.

§ 2º Recebido e protocolado o Pedido de Provide�ncia, o mesmo sera�
publicado,  divulgado,  inclusive por meios eletro� nicos,  e comunicado,
aos demais Vereadores, no Expediente da Sessa�o Plena� ria subsequente,
com consequente envio, pelo Presidente, ao seu destino.

§ 3º O autor do Pedido de Provide�ncia, quando se tratar de assunto
de  grande  impacto  social,  podera�  requerer,  antes  de  seu  envio  ao
Prefeito, que a Comissa�o Permanente responsa�vel pela ana� lise de seu
conteu� do realize audie�ncia pu� blica para debater sua proposta com a
comunidade.

CAPÍTULO III
Da Tramitação De Proposição

SEÇÃO I
Das Disposições Gerais

Art. 134. A proposiça�o apresentada ate�  setenta e duas horas antes do
hora� rio de iní�cio da Sessa�o Plena� ria sera�  divulgada e comunicada no
Expediente e despachada de plano, pelo Presidente, que a encaminhara�
a2 s Comisso� es Permanentes competentes para a ana� lise e instruça�o da
mate�ria.



§  1º Sa�o  as  Comisso� es  Permanentes  competentes  para  analisar  e
instruir aquelas que tiverem sua a� rea de atuaça�o identificada com o
tema da proposiça�o.

§ 2º A crite�rio da Comissa�o de Legislaça�o, Justiça e Redaça�o Final, a
proposiça�o  podera�  ser encaminhada para a2  a� rea jurí�dica da Ca�mara
para emissa�o de orientaça�o te�cnica.

Art. 136. Conforme o seu tipo, a proposiça�o se sujeitara�  aos seguintes
ritos: 

I - Rito Ordina� rio;
II - Rito de Urge�ncia; 
III - Rito Especial.

Art. 137. A proposiça�o sera�  apreciada inicialmente pela Comissa�o de
Legislaça�o,  Justiça  e  Redaça�o  Final,  quanto  aos  aspectos  legal  e
constitucional, que concluira�  pelo arquivamento quando:

I  -  versar  sobre  assuntos  alheios  a2  compete�ncia  da  Ca�mara
Municipal; 

II  -  delegar  a  outro  poder  atribuiço� es  privativas  da  Ca�mara
Municipal;

III - fizer refere�ncia a2  lei,  decreto, regulamento ou qualquer outro
dispositivo legal, sem se fazer acompanhar de sua transcriça�o;

IV - faça mença�o a contratos, conve�nios ou a cla�usulas de contratos
ou de concesso� es, sem a sua transcriça�o por extenso;

V - contiver expresso� es ofensivas; 
VI - for inconcludente;
VII - tiver sido rejeitada e novamente apresentada fora dos preceitos

da Lei Orga�nica Municipal.
§ 1º Sobrevindo parecer de inconstitucionalidade da Comissa�o  de

Legislaça�o, Justiça e Redaça�o Final, o projeto sera�  incluí�do na Ordem do
Dia da Sessa�o  Plena� ria  subsequente,  para deliberaça�o,  precedido de
Discussa�o Especial.

§ 2º Na Discussa�o Especial, o Vereador somente podera�  manifestar-
se sobre o parecer de inconstitucionalidade emitido pela Comissa�o de
Constituiça�o, Legislaça�o e Redaça�o Final.

§  3º A  decisa�o  do  Plena� rio  que acolher  os  termos  do parecer  da
Comissa�o de Constituiça� o, Legislaça�o e Redaça�o Final pela ilegalidade
ou  inconstitucionalidade  da  mate�ria  implicara�  o  arquivamento  da
mate�ria.

§ 4º Rejeitado o parecer, o projeto retomara�  o seu tra�mite normal,
devendo seguir a2  apreciaça�o das demais Comisso� es Competentes.



§ 5º Apo� s haver tramitado na Comissa�o de Constituiça�o, Legislaça�o e
Redaça�o Final, tendo recebido emenda ou substitutivo, a ela retornara�
a  proposiça�o  para  ana� lise  quanto  aos  aspectos  de  legalidade  e
constitucionalidade, sendo, posteriormente, encaminhado diretamente
a2  Mesa Diretora para sua inclusa�o na Ordem do Dia.

§ 6º Os pareceres de Comissa�o sera�o disponibilizados, inclusive por
meios eletro� nicos, aos Vereadores e a2  comunidade, ate�  vinte e quatro
horas antes da hora de iní�cio da Sessa�o Plena� ria, em cuja Ordem do Dia
tenham sido incluí�dos sendo lidos e discutidos em Plena� rio.

Art. 138. Se houver uma ou mais proposiça�o constituindo processos
distintos que tratem da mesma mate�ria, devera�o ser apensados para a
tramitaça�o.

Parágrafo  único. Votada  uma  proposiça�o,  todas  as  demais  que
tratem  do  mesmo  assunto  sera�o  consideradas  prejudicadas  e
remetidas ao arquivo.

SEÇÃO II
Da Discussão e da Votação

SUBSEÇÃO I
Das Disposições Preliminares

Art. 139. A Discussa�o e�  a fase dos trabalhos destinada aos debates em
Sessa�o  Plena� ria,  na  Ordem  do  Dia,  acerca  das  proposiço� es  a  serem
votadas.

Parágrafo  único. Para  a  Discussa�o  das  mate�rias  observar-se-a�o  a
forma,  a  ordem  e  os  tempos  definidos  no  art.  86  deste  Regimento
Interno.

Art. 140. A Votaça�o sera�  imediata a2  Discussa�o e definira�  politicamente
a aprovaça�o ou rejeiça�o da mate�ria.

Parágrafo único. As proposiço� es sera�o submetidas a turno u� nico de
votaça�o, excetuada a proposta de emenda a2  Lei Orga�nica Municipal.

Art. 141. O Vereador presente a2  Sessa�o Plena� ria devera�  abster-se de
votar  quando  tiver  ele  pro� prio  parente  afim  ou  consanguí�neo  ate�
terceiro  grau  ou  interesse  manifesto  na  deliberaça�o,  sob  pena  de
nulidade da votaça�o  se  o  seu voto  for  decisivo  para o resultado  da
votaça�o.



§ 1º O Vereador que se considerar impedido de votar, nos termos do
presente artigo, fara�  a devida justificativa ao Presidente, computando-
se, todavia, sua presença para efeito de quo� rum.

§  2º Na�o  sera�  admitida  a  abstença�o  injustificada,  cabendo  ao
Presidente da Ca�mara, nesse caso, declarar o Vereador ausente.

SUBSEÇÃO II
Do Pedido de Vista

Art. 142. Pedido de vista e�  um instrumento regimental concedido ao
Vereador para acessar o processo e a proposiça�o, antes de manifestar-
se, na comissa�o e em Plena� rio.

§ 1º O pedido de vista de processo em tramitaça�o na Ca�mara sera�
deferido ao Vereador nas seguintes condiço� es:

I - na comissa�o em que for membro ou em que esteja atuando em
substituiça�o de vereador titular, apo� s o voto do relator, pelo prazo de
sete dias;

II - em sessa�o plena� ria, durante a fase de discussa�o, na ordem do dia,
pelo prazo de sete dias.

§ 2º O pedido de que trata este artigo sera�  deferido pelo Presidente
da Comissa�o ou da Ca�mara, conforme preveem os incisos I e II deste
artigo,  independentemente  de  deliberaça�o,  e  sera�  aproveitado  por
todos  os  demais  vereadores,  sendo  vedado  um  segundo  pedido  de
vista.

§ 3º No caso de o projeto de lei tramitar pelos ritos de urge�ncia e
especial, o prazo para vista do processo sera�  de sete dias.

SUBSEÇÃO III
Do Recurso

Art.  143. Da  decisa�o  ou  omissa�o  do  Presidente,  cabera�  recurso  ao
Plena� rio nas seguintes mate�rias:

I - Questa�o de Ordem;
II - Representaça�o ou proposiça�o de qualquer Vereador, de Lí�der, de

Comissa�o ou da Mesa Diretora;
III- das mate�rias de sua alçada referidas nos arts. 122 e 123 deste

Regimento Interno;
IV- rejeiça�o de proposiça�o.
Parágrafo  único. Na�o  se  concedera�  efeito  suspensivo  a  recurso,

prevalecendo a decisa�o impugnada ate�  ser proferida nova decisa�o pelo
Plena� rio.



Art.  144. O  recurso  deve  ser  formulado  por  escrito,  devendo  ser
proposto dentro do prazo de sete dias u� teis,  contados da cie�ncia da
decisa�o.

§ 1º Apresentado o recurso, o Presidente devera� , dentro do prazo de
sete dias u� teis, acata� -lo, reconsiderando a decisa�o inicialmente tomada,
ou  encaminha� -lo,  no  mesmo  prazo,  a2  Comissa�o  de  Constituiça�o,
Legislaça�o e redaça�o, que tera�  o prazo de dois dias u� teis para emitir
Parecer.

§ 2º Emitido o Parecer, o recurso sera�  incluí�do na pauta da Ordem do
Dia  da  Sessa�o  Plena� ria  Ordina� ria  ou  Extraordina� ria  seguinte,  para
deliberaça�o do Plena� rio.

§ 3º Provido o recurso, o Presidente devera�  observar a decisa�o do
Plena� rio,  devendo  cumpri-la,  sob  pena  de  sujeitar-se  a  processo  de
destituiça�o.

SUBSEÇÃO IV
Da Votação

Art. 145. Sa�o dois os processos de votaça�o: 
I - simbo� lica;
II - nominal.
Parágrafo único. A Mesa Diretora podera�  adotar sistema eletro� nico

de votaça�o na Sessa�o Plena� ria para viabilizar o acompanhamento do
cidada�o sobre o voto do Vereador pelo site da Ca�mara.

Art. 146. O processo simbo� lico sera�  a regra geral para a votaça�o.
§  1º No  processo  simbo� lico  de  votaça�o,  mediante  consulta  do

Presidente  da  Ca�mara,  o  Vereador  contra� rio  a2  proposiça�o  se
manifestara�  e o favora�vel permanecera�  sentado.

§ 2º Ao anunciar o resultado da Votaça�o,  o Presidente declarara�  o
nu� mero  de  votos  favora�veis  e  o  nu� mero  de  votos  contra� rios  a2
proposiça�o, proclamando o respectivo resultado.

§ 3º Havendo du� vida sobre o resultado, a verificaça�o sera�  feita por
meio de chamada nominal.

§ 4º Salvo deliberaça�o contra� ria do Plena� rio,  na votaça�o simbo� lica
sera�o registrados, em Ata, o nu� mero de votos favora�veis e o nu� mero de
votos contra� rios a2  aprovaça�o da proposiça�o.

Art.  147. A  votaça�o  nominal  sera�  procedida  pela  chamada  dos
Vereadores  presentes,  que  respondera�o,  um  a  um,  “sim”  ou  “não”,
conforme sua disposiça�o em votar favora�vel ou contra� rio a2  proposiça�o.

Parágrafo único. O resultado da votaça�o nominal sera�  consignado em
Ata com o registro de voto de cada Vereador.



SUBSEÇÃO V
Do Destaque

Art. 148. Destaque e�  o ato de separar uma proposiça�o de um grupo ou
parte do texto de uma proposiça�o para possibilitar sua votaça�o isolada
pelo Plena� rio.

§ 1º O requerimento de Destaque sera�  dirigido ao  Presidente,  na
forma verbal,  apresentado por Lí�der,  antes  de iniciada a votaça�o da
mate�ria na Ordem do Dia.

§ 2º Da decisa�o do Presidente cabe recurso ao Plena� rio que sera� , sem
discussa�o, imediatamente deliberado.

SUBSEÇÃO VI
Da Votação de Emenda 

Art.  149. Havendo  emenda,  esta  sera�  votada  preferencialmente  ao
respectivo substitutivo, bem como ao projeto original.

§  1º As  emendas  sera�o  lidas  e  votadas  uma  a  uma,  respeitada  a
prefere�ncia  para  as  emendas  de  Comissa�o,  na  ordem  direta  de
apresentaça� o.

§ 2º Admitir-se-a�  pedido de prefere�ncia para a votaça�o de emenda,
respeitado o que dispo� e o § 1º deste artigo.

§ 3º A requerimento de Lí�der ou mediante proposta do Presidente as
emendas  podera�o  ser  votadas  de  forma  global  ou  em  grupos
devidamente especificados.

§  4º Rejeitado  o  projeto  original,  a  emenda  ou  o  substitutivo
aprovado restara� o prejudicados.

§  5º O  substitutivo  sera�  votado  preferencialmente  em  relaça�o  ao
projeto original.

SUBSEÇÃO VII
Da Verificação de Votação

 
Art. 150. EF  permitido ao Lí�der solicitar a verificaça�o do resultado da
votaça�o, se na�o concordar com aquele proclamado pelo Presidente.

§ 1º Requerida a verificaça�o de votaça�o, sera�  realizada a contagem,
sempre pelo processo nominal.

§ 2º Na�o sera�  admitido mais de uma verificaça�o de votaça�o.
§ 3º Requerida a verificaça�o, nenhum Vereador podera�  ingressar ou

ausentar-se do Plena� rio ate�  ser proferido o resultado.



SUBSEÇÃO VIII
Do Adiamento de Votação

Art. 151. O adiamento da votaça�o de proposiça�o podera�  ser formulado
ate�  o  momento  da  votaça�o  da  mate�ria  em  Plena� rio,  por  meio  de
requerimento verbal, apresentado por Lí�der, devendo ser especificado
o nu� mero de Sesso� es Plena� rias Ordina� rias do adiamento proposto, na�o
podendo superior a tre�s.

§  1º Apresentado  o  requerimento  de  adiamento  de  votaça�o,  o
Presidente:

I -  dara�  a  palavra  ao  autor  para que justifique,  sem aparte,  pelo
prazo de tre�s minutos;

II -  colocara�  o  requerimento  em  deliberaça�o  plena� ria,  com
aprovaça�o condicionada a2  maioria de votos dos Vereadores presentes
na Sessa�o.

§  2º Na�o  sera�  admitida  a  apresentaça�o  de  requerimento  de
adiamento de votaça�o para o projeto de lei em rito de urge�ncia.

SUBSEÇÃO IX
Da Redação Final

Art.  152. Concluí�da  a  votaça�o  com  a  aprovaça�o  da  mate�ria,  a
proposiça�o  sera�  encaminhada  para  a  Comissa�o  de  Constituiça�o,
Legislaça�o e Redaça�o Final para parecer de Redaça�o Final.

§ 1º No parecer de Redaça�o Final constara� :
I -  o  texto  definitivo  da  proposiça�o  com  as  emendas  aprovadas

integradas em seus artigos, para�grafos, incisos ou alí�neas;
II -  o texto da proposiça�o  com a absorça�o da redaça�o  integral  do

substitutivo.
§ 2º O prazo para a elaboraça�o do parecer de Redaça�o Final e�  de ate�

sete dias.
§  3º A  Redaça�o  Final  da  proposiça�o  sera�  publicada  e  divulgada,

inclusive por meios eletro� nicos, pelo prazo de setenta e duas horas.
§  4º Quando,  apo� s  a  divulgaça�o  da  Redaça�o  Final,  verificar-se

inexatida�o de texto:
I  -  a  Comissa�o  de Legislaça�o,  Justiça e Redaça�o Final  procedera�  a2

respectiva correça�o; 
II - a Mesa dara�  conhecimento ao Plena� rio;
III- na�o havendo impugnaça�o, considerara�  aceita a correça�o;
IV-  aprovada  a  correça�o,  o  Presidente  da  Ca�mara  fara�  a  devida

comunicaça�o  ao  Prefeito,  se  o  projeto  ja�  tiver  sido  encaminhado  a2
sança�o.



§ 5º Definida a Redaça�o Final, o Presidente da Ca�mara tera�  o prazo
de cinco dias para encaminhar o auto� grafo legislativo ao Prefeito.

§ 6º Considera-se auto� grafo legislativo a assinatura do Presidente da
Ca�mara na Redaça�o Final da proposiça�o, que servira�  de refere�ncia para
o Prefeito vetar ou sancionar.

§  7º A  resoluça�o  e  o  decreto  legislativo  sera�o  promulgados  pelo
Presidente no prazo de quarenta e oito horas, apo� s a divulgaça�o da sua
Redaça�o Final.

SUBSEÇÃO X
Da Sanção, do Veto e da Promulgação

Art. 153. Aprovado um projeto, na forma regimental, sera�  ele no prazo
regimental  enviado  ao  Prefeito,  que  no  prazo  de  quinze  dias  u� teis
devera�  sanciona� -lo e promulga� -lo de acordo com a Lei Orga�nica.

Parágrafo único. Decorrido o prazo sem manifestaça�o  do Prefeito,
considerar-se-a�  sancionado  tacitamente,  sendo  obrigato� rio  a  sua
imediata promulgaça� o pelo Presidente da Ca�mara.

Art.  154. Se  o  Prefeito  considerar  o  projeto,  no  todo  ou  em  parte,
inconstitucional  ou contra� rio  ao interesse pu� blico,  veta� -lo-a�  total  ou
parcialmente,  no  prazo  de  quinze  dias,  contados  da  data  do
recebimento  e  comunicara� ,  dentro  de  quarenta  e  oito  horas,  ao
Presidente da Ca�mara os motivos do veto.

Parágrafo  único.  Recebido  o  veto  pela  Ca�mara,  seguira  o  Rito
Especial conforme previsto neste regimento 

Art. 155. Apo� s deliberaça�o sobre o veto, havendo a necessidade e caso
a lei na�o for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Prefeito,
o Presidente da Ca�mara a promulgara�  e, se este na�o o fizer em igual
prazo,  cabera�  ao  Vice-Presidente  faze� -lo  sobe  pena  de  crime  de
responsabilidade.

Art. 156. As Resoluço� es e os Decretos Legislativos sera�o promulgados
pela Mesa da Ca�mara.

Art.  157. A  fo� rmula  para  promulgaça�o  da  Lei,  Resoluça�o,  Decretos
Legislativos, pelo Presidente da Ca�mara, e�  a seguinte: "O PRESIDENTE
DA  CAQ MARA  MUNICIPAL  DE  BARROS  CASSAL  FAÇO  SABER  que  a
Ca�mara Municipal aprovou e eu promulgo a(o) seguinte ...".

SUBSEÇÃO X
Do Arquivamento



Art. 158. O arquivamento de proposiça�o ocorrera�  ate�  o encerramento
da sua discussa�o:

I -  a  requerimento  escrito  proposto  pelo  autor,  despachado  de
plano  pelo  Presidente,  desde  que  na�o  tenha  recebido  emenda  ou
substitutivo;

II - pelo Lí�der da Bancada, no caso de o autor na�o estar no exercí�cio
do cargo de Vereador;

III-  por  requerimento  escrito  do  autor  ou  do  Lí�der  da  Bancada,
sujeito a2  deliberaça�o do Plena� rio, quando a proposiça�o tenha recebido
emenda ou substitutivo.

§ 1º A proposiça�o de autoria da Mesa ou de Comissa�o Permanente so�
podera�  ser arquivada mediante requerimento subscrito pela maioria
dos respectivos membros.

§ 2º A proposiça�o arquivada na forma deste artigo somente podera�
ser  reapresentada,  pelo  mesmo  autor,  na  Sessa�o  Legislativa
subsequente, que tera�  a prefere�ncia para a nova proposiça�o.

§  3º Na�o  podera�  ser  desarquivada  a  proposiça�o  considerada
inconstitucional ou que tenha recebido parecer contra� rio de todas as
Comisso� es.

Art. 159. No final de cada Legislatura sera�o arquivados os processos
relativos a2 s  proposiço� es  que,  na data de encerramento,  na�o  tenham
sido submetidas a2  discussa�o.

TÍTULO VII
Do Processo Legislativo Especial

CAPÍTULO I
Do Rito Especial

SEÇÃO I
Dos Projetos de Lei do Plano Plurianual, das Diretrizes e do

Orçamento Anual

Art.  160. Recebidos  os  projetos  de  lei  do  plano  plurianual,  das
diretrizes  orçamenta� rias  e  do  orçamento  anual,  o  Presidente  da
Ca�mara determinara� , na seguinte ordem:

I  -  a  publicaça�o  no  site  da  Ca�mara  Municipal,  acompanhado  dos
anexos e da justificativa; 



II  -  a  inclusa�o  no  Expediente  da  Sessa�o  Plena� ria  Ordina� ria
subsequente;

III - o envio para a Comissa�o de Orçamento e de Finanças.
§1º A Comissa�o de Orçamento e Finanças, apo� s o recebimento de um

dos  projetos  de  lei  de  que  trata  este  artigo,  pelo  seu  Presidente,
designara�  o Relator que, no prazo de sete dias u� teis, elaborara�  seu voto
com ana� lise preliminar da mate�ria.

§ 2º Em seu voto preliminar, o Relator devera�  analisar o projeto de
lei  quanto  a2  forma  e  quanto  aos  documentos  que  o  acompanham,
fundamentando as inconformidades verificadas.

§  3º Havendo  inconformidades,  as  mesmas  sera�o  encaminhadas,
pela Comissa�o de Orçamento e Finanças, com co� pia do voto preliminar,
para a Preside�ncia da Ca�mara, a fim de que seja diligenciado, junto ao
Poder  Executivo,  a  complementaça�o  documental  ou  a  retificaça�o  de
conteu� do.

§ 4º Durante a  execuça�o da dilige�ncia,  ficam suspensos  os prazos
processuais legislativos.

§  5º Superada  a  ana� lise  preliminar,  a  Comissa�o  de  Orçamento  e
Finanças providenciara�  a agenda de atividades de instruça�o, definindo,
na seguinte ordem cronolo� gica:

I - perí�odo de realizaça�o das audie�ncias pu� blicas;
II -  perí�odo  de  recebimento  de  propostas  de  cidada�os  e  de

entidades;
III-  perí�odo  para  manifestaça� o  de  vereador,  a2  Comissa�o  de

Orçamento  e  Finanças,  sobre  a  intença�o  de  apresentar  emenda
impositiva, na forma prevista pelo § 14 deste artigo;

IV- perí�odo de recebimento de emendas parlamentares.
§ 6º A manifestaça� o de indicaça�o de que trata o inciso III  do  § 5º

somente  podera�  ser  feita  por  Vereador  que  estiver  no  exercí�cio  do
cargo.

§  7º O  Presidente  da  Comissa�o  de  Orçamento  e  Finanças
providenciara� , junto a2  Preside�ncia da Ca�mara, a ampla divulgaça�o da
agenda  de  que  trata  este  artigo  e  a  logí�stica  para  a  realizaça�o  das
audie�ncias  pu� blicas  e  do recebimento de sugesto� es  de cidada�o  e  de
entidades.

§ 8º As  emendas  aos  projetos  de lei  de que tratam este  Capí�tulo
somente  podera�o  ser  apresentadas  na  Comissa�o  de  Orçamento  e
Finanças.

§  9º A  emenda  aos  projetos  de  lei  de  orçamentos  podera�  ser
apresentada pelos vereadores, individualmente, pelas bancadas e pelas
comisso� es tema� ticas.



§ 10. A emenda aos projetos de lei de orçamentos na�o podera�  ser
aprovada: 

I - em relaça�o ao projeto de lei do plano plurianual, a que:
a) desatenda  a2  regulamentaça�o  local  sobre  os  programas  de

governo;
b) na�o  seja  compatí�vel  com os  objetivos  dos  planos  municipais  ja�

estabelecidos por leis especí�ficas;
c) crie  programa  sem  a  identificaça�o  dos  elementos  destes

constantes do projeto de lei do plano plurianual;
d) afete o cumprimento de contratos e obrigaço� es ja�  assumidas;
e) se refira a despesas com pessoal, serviço da dí�vida ou receita, sem

que seja para corrigir erro ou omissa�o;
f) afete  o  cumprimento  constitucional  em  relaça�o  a2  aplicaça�o  na

Manutença�o e Desenvolvimento do Ensino - MDE e a2 s Aço� es e Serviços
Pu� blicos de Sau� de - ASPS;

g) afete as metas fiscais;
h) se  relacione  a  recursos  vinculados,  sem  a  observa�ncia  dos

respectivos ví�nculos;
i) na�o indique os recursos necessa� rios, sendo admitidos apenas os

provenientes de anulaça�o de valores;
j) seja  incompleta,  deixando  de  indicar  os  elementos  mí�nimos

constantes  na  estimativa  da  receita  ou  das  programaço� es  dos
programas de governo, ja�  constantes do Plano Plurianual enviado pelo
Poder Executivo;

II -  em  relaça�o  ao  projeto  das  diretrizes  orçamenta� rias,  a  que
desatenda as alí�neas “d” a “j” do inciso I deste para�grafo ou ainda que
deixe de guardar compatibilidade com a lei do plano plurianual;

III -  em  relaça�o  ao  projeto  de  lei  do  orçamento  anual,  a  que
desatenda as alí�neas “d” a “j” do inciso I deste para�grafo e, ainda:

a) que  deixe  de  guardar  compatibilidade  com  a  lei  de  diretrizes
orçamenta� rias;

b) seja  incompleta,  deixando  de  indicar  todas  as  classificaço� es  de
receita  e  de  despesa  previstas  no  projeto  recebido  pelo  Poder
Executivo.

§ 11. A emenda de que trata o  § 10 somente podera�  incidir sobre
artigo, para�grafo, inciso ou alí�nea.

§ 12. A Comissa�o de Orçamento e Finanças: 
I - informara� :
a) a forma e o formula� rio de apresentaça�o de emenda parlamentar;
b) a forma e o formula� rio de apresentaça�o de sugesta� o por cidada�o

ou por entidades;



c) o  valor  da  Receita  Corrente  Lí�quida,  para  efeitos  de  emendas
parlamentares impositivas, e o valor individualmente permitido a cada
Vereador;

II - examinara�  as emendas e sobre elas emitira�  parecer.
§ 13. No caso da alí�nea “c” do inciso I do  § 12,  a emenda somente

podera�  ser apresentada por vereador.
§ 14. O Vereador que desejar apresentar emenda impositiva devera�

manifestar  esta intença�o  a2  Comissa�o de Orçamento e Finanças,  para
efeitos da distribuiça�o equitativa do percentual de um ví�rgula dois por
cento  da  Receita  Corrente  Lí�quida,  entre  os  inscritos,  ate�  a  data  da
abertura do prazo para recebimento da emenda.

§  15. O  prazo  para  que  a  Comissa�o  de  Orçamento  e  Finanças
apresente o parecer sobre as emendas propostas e sobre o projeto de
lei e�  de sete dias contados do te�rmino do prazo para a apresentaça� o de
emenda, podendo ser prorrogado por igual perí�odo .

§ 16. A apreciaça�o das emendas e sua viabilidade, inclusive quanto a2
indicaça�o  de  recursos  orçamenta� rios  como  fonte,  sera�  efetuado  de
acordo com a ordem de apresentaça� o.

§  17. A  decisa�o  da  Comissa�o  de  Orçamento  e  Finanças,  sobre  as
emendas, sera�  fundamentada e, em na�o sendo aprovada, por ause�ncia
de um dos elementos indicados no § 10, sera�  arquivada.

§  18. A  emenda  na�o  admitida,  com  a  respectiva  decisa�o,  sera�
publicada no site da Ca�mara Municipal, separadamente das aceitas;

§ 19. Se na�o houver emenda, o projeto sera�  incluí�do na Ordem do Dia
da primeira Sessa�o  Plena� ria  Ordina� ria  subsequente,  sendo vedada a
apresentaça� o de emenda em Plena� rio.

§ 20. Havendo emenda, o projeto sera�  incluí�do na Ordem do Dia da
primeira  Sessa�o  Plena� ria  Ordina� ria  subsequente  a2  publicaça�o  do
parecer e das emendas no site da Ca�mara.

§  21. Se  a  Comissa�o  de  Orçamento  e  Finanças  na�o  observar  os
prazos, a ela estipulados, o projeto sera�  incluí�do na Ordem do Dia da
Sessa�o  Plena� ria  Ordina� ria  subsequente,  independentemente  de
parecer.

§  22. A  Sessa�o  Plena� ria  na  qual  se  discute  os  projetos  de  lei  de
orçamentos,  a  Ordem  do  Dia  sera�  organizada  de  forma  a  dar
prefere�ncia a2  mate�ria e o Expediente devera�  ficar reduzido.

§ 23. Sera�o votadas primeiramente as emendas, uma a uma, e depois
o projeto. I - Na�o se concedera�  vista de parecer, projeto ou emenda.

II -  Tera�o  prefere�ncia  na  discussa�o,  o  Relator  da  Comissa�o  e  os
autores das emendas.



III-  Na discussa�o e na votaça�o,  o presidente da Ca�mara,  de ofí�cio,
podera�  prorrogar a Ordem do Dia da Sessa�o Plena� ria,  ate�  o final da
deliberaça�o.

§  24. A  Ca�mara  realizara�  se  necessa� rio,  Sesso� es  Plena� rias
Extraordina� rias, sucessivas, de modo que a deliberaça�o dos projetos de
lei  de  orçamentos  seja  concluí�da  nos  prazos  estabelecidos  na  Lei
Orga�nica do Municí�pio.

§ 25. Enquanto a Ca�mara Municipal na�o finalizar a deliberaça�o dos
projetos  de  lei  de  orçamentos,  no  caso  deste  artigo,  na�o  podera�
apreciar qualquer outra mate�ria.

§  26. Os  projetos  de  lei  de  orçamentos  aprovados  e  enviado  em
auto� grafo  para  sança�o  na�o  podera�o  ser  motivo  de  alteraça�o,
ressalvados os casos de correça�o de erros verificados exclusivamente
no  processamento  das  proposiço� es  apresentadas  e  formalmente
autorizados  pelo  Plena� rio  da  Casa,  por  proposta  da  Relatoria  do
projeto de lei  na Comissa�o de Orçamento e Finanças,  justificando-se
cada caso.

§ 27. Caso o Vereador  autor  da emenda impositiva  na�o  esteja  no
exercí�cio do cargo, o Lí�der da sua Bancada indicara�  o remanejamento
da programaça�o, cujo impedimento seja insupera�vel.

§ 28. O Relator,  em seu voto,  examinara�  o conteu� do e a forma do
projeto de lei e de seus Anexos, ale�m das emendas parlamentares;

§ 29. Na�o sera�o admitidas emendas parlamentares ao projeto de lei
do orçamento anual apo� s o iní�cio da votaça�o do parecer na Comissa�o
de Orçamento, Finanças e Contas Pu� blicas;

§  30. Aprovado  o  voto  do  Relator,  o  mesmo  converter-se-a�  em
parecer,  que  sera�  encaminhado  ao  Presidente  da  Ca�mara  para
publicaça�o e divulgaça�o, inclusive por meios eletro� nicos, pelo prazo de
vinte e quatro horas;

§ 31. Finalizada a instruça�o na Comissa�o de Orçamento, Finanças e
Contas  Pu� blicas,  o  Presidente  da  Ca�mara,  depois  de  divulgado  o
parecer, incluira�  a mate�ria para Discussa�o e Votaça� o na Ordem do Dia
de Sessa�o Plena� ria.

§  32. Aprovado  os  projetos  de  lei  de  orçamentos  sera�o
encaminhados  ao  Prefeito,  nos  prazos  indicados  no  art.  96  da  Lei
Orga�nica Municipal, a redaça�o final de projeto que tenha sido aprovado
em Plena� rio, com a absorça�o das emendas, se for o caso, sob a forma de
auto� grafo legislativo, para sança�o ou veto;

§  33. Aplicam-se  aos  projetos  de  lei  de  orçamentos,  no  que  na�o
contrariar  este  Capí�tulo,  as  demais  normas  relativas  ao  processo
legislativo ordina� rio.



SEÇÃO II
Da Proposta de Emenda à Lei Orgânica Municipal

Art. 161. Recebida e protocolada a proposta de emenda a2  Lei Orga�nica
Municipal,  nos  termos  do  art.  110  deste  Regimento  Interno,  o
Presidente  da  Ca�mara  determinara�  a  sua  publicaça�o  e  divulgaça�o,
inclusive por meios eletro� nicos.

§ 1º A tramitaça� o da proposta de Emenda a2  Lei Orga�nica Municipal
sera�  formalizada de acordo com o seguinte rito especial:

I -  realizada  a  divulgaça�o  de  que  trata  o  caput  deste  artigo,  a
proposta de emenda a2  Lei Orga�nica Municipal,  com sua justificativa,
sera�  comunicada e disponibilizada aos Vereadores, na Sessa�o Plena� ria
Ordina� ria subsequente;

II -  comunicada em Sessa�o  Plena� ria,  a proposta sera�  examinada e
instruí�da por Comissa�o Especial constituí�da exclusivamente para esta
finalidade, mediante a observaça�o dos seguintes procedimentos:

a) designaça�o,  pelo  Presidente  da  Comissa�o  Especial,  de  um  dos
Vereadores titulares para exercer a Relatoria;

b) se a proposta propuser alteraça�o de conteu� do da Lei Orga�nica do
Municí�pio  que  na�o  decorra  de  Emenda  a2  Constituiça�o  Federal  ou
decisa�o  judicial,  a  Comissa�o  devera�  fazer  audie�ncia  pu� blica  para
debater a mate�ria com a comunidade;

c) os Vereadores podera�o apresentar emenda a2  proposta de emenda
a2  Lei Orga�nica Municipal, na Comissa�o Especial, antes da votaça�o do
voto do Relator,  desde que subscrita por um terço dos membros da
Ca�mara;

d) o Relator, no seu voto, analisara�  a forma e o conteu� do da proposta
de  emenda  a2  Lei  Orga�nica  Municipal,  bem  como  das  emendas
apresentadas;

e) aprovado o voto do Relator, o mesmo converter-se-a�  em parecer,
que  sera�  encaminhado  ao  Presidente  da  Ca�mara  para  publicaça�o  e
divulgaça�o,  inclusive  por  meios  eletro� nicos,  pelo  prazo  de  vinte  e
quatro horas;

III-  finalizada  a  instruça�o  na  Comissa�o  Especial,  o  Presidente  da
Ca�mara, depois de divulgado o parecer, incluira�  a mate�ria na Ordem do
Dia de Sessa�o Plena� ria.

§ 1º As normas previstas para a tramitaça�o ordina� ria de projetos de
lei  sera�o  observadas,  naquilo  que  esta  Seça�o  na�o  dispuser  em
contra� rio.

§ 2º A proposta de emenda a2  Lei Orga�nica Municipal sera�  discutida e
votada em dois turnos, em Sesso� es Plena� rias com intervalo mí�nimo de



dez dias, e a sua aprovaça�o dependera�  do voto favora�vel de dois terços
dos membros da Ca�mara Municipal.

§  3º A  emenda  a2  Lei  Orga�nica  Municipal,  depois  de  aprovada,
definida  sua  Redaça�o  Final  e  divulgada,  inclusive  por  meios
eletro� nicos,  pelo  prazo  de  vinte  e  quatro  horas,  sera�  numerada,
promulgada e publicada pela Mesa Diretora.

SEÇÃO III
Da Alteração do Regimento Interno

Art. 162. Recebido e protocolado projeto de resoluça�o com o objetivo
de alterar o Regimento Interno, o Presidente da Ca�mara determinara�  a
sua  publicaça�o  e  divulgaça�o,  inclusive  por  meios  eletro� nicos,  pelo
prazo de vinte e quatro horas.

§ 1º A tramitaça�o do projeto de resoluça�o de alteraça�o do Regimento
Interno sera�  formalizada de acordo com o seguinte rito especial:

I - realizada a divulgaça�o de que trata o caput deste artigo, o projeto
de resoluça�o de alteraça�o do Regimento Interno, com sua justificativa,
sera�  comunicado  e  disponibilizado  aos  Vereadores,  por  meio
eletro� nico, na Sessa� o Plena� ria Ordina� ria subsequente;

II -  comunicado  em  Sessa�o  Plena� ria,  o  projeto  de  resoluça�o  sera�
examinado  e  instruí�do  por  Comissa�o  Especial  constituí�da
exclusivamente  para  esta  finalidade,  mediante  a  observaça�o  dos
seguintes procedimentos:

a) designaça�o,  pelo  Presidente  da  Comissa�o  Especial,  de  um  dos
Vereadores titulares para exercer a Relatoria;

b) os  Vereadores  podera�o  apresentar  emenda  ao  projeto  de
resoluça�o que altera o Regimento Interno, na Comissa�o Especial, antes
da votaça�o do voto do Relator;

c) o Relator, no seu voto, analisara�  a forma e o conteu� do do projeto
de resoluça�o que altera o Regimento Interno, bem como das emendas
apresentadas;

d) aprovado o voto do Relator, o mesmo converter-se-a�  em parecer,
que  sera�  encaminhado  ao  Presidente  da  Ca�mara  para  publicaça�o  e
divulgaça�o,  inclusive  por  meios  eletro� nicos,  pelo  prazo  de  vinte  e
quatro horas;

III  -  finalizada a  instruça�o  na  Comissa�o  Especial,  o  Presidente  da
Ca�mara, depois de divulgado o parecer, incluira�  a mate�ria na Ordem do
Dia de Sessa�o Plena� ria.

§ 1º As normas previstas para a tramitaça�o ordina� ria de projetos de
lei  sera�o  observadas,  naquilo  que  esta  Seça�o  na�o  dispuser  em
contra� rio.



§ 2º O projeto de resoluça�o de alteraça�o do Regimento Interno sera�
discutido e votado na Sessa�o Plena� ria subsequente e a sua aprovaça�o
dependera�  do  voto  favora�vel  da  maioria  simples  de  votos  dos
Vereadores presentes na Sessa�o.

§ 3º A resoluça�o que altera o Regimento Interno sera�  numerada e
promulgada pelo Presidente da Ca�mara.

§ 4º Aplica-se o rito especial previsto neste artigo para proposta de
novo Regimento Interno.

SEÇÃO IV
Do Veto

Art.  163. Comunicado  o  Veto,  pelo  Prefeito,  a  Ca�mara  observara�  o
seguinte rito especial para a sua deliberaça�o:

I - recebido e protocolado, o veto e suas razo� es sera�o publicadas e
divulgadas,  inclusive  por  meios  eletro� nicos,  pelo  prazo  de  vinte  e
quatro horas;

II - realizada a divulgaça�o de que trata o inciso I, o veto, com suas
razo� es,  sera�  comunicado e disponibilizado aos Vereadores,  por meio
eletro� nico, na Sessa� o Plena� ria Ordina� ria subsequente;

III - comunicado em Sessa�o Plena� ria, o veto seguira�  para:
a) Comissa�o  de  Legislaça�o,  Justiça  e  Redaça�o  Final,  se  sua

argumentaça� o  for  de  inconstitucionalidade  de  projeto  de  lei  ou  de
parte dele;

b) Comissa�o  Permanente,  cuja  compete�ncia  se  identifique  com  o
projeto  de  lei  vetado,  se  a  argumentaça�o  for  de  contrariedade  ao
interesse pu� blico;

IV-  distribuí�do  o  veto,  o  Presidente  da  Comissa�o  que  o  instruira�
designara�  Relator para exame de suas razo� es;

V - no caso da alí�nea “b” do inciso III deste artigo, a Comissa�o podera�
realizar audie�ncia pu� blica para debater com a comunidade as razo� es de
contrariedade do interesse pu� blico apresentadas pelo Prefeito; 

VI  -  apresentado  o  voto  do Relator,  o  mesmo  sera�  deliberado na
Comissa�o  e,  se  aprovado,  converter-se-a�  em  parecer,  que  sera�
publicado e divulgado, inclusive por meios eletro� nicos, pelo prazo de
vinte e quatro horas;

VII - com a divulgaça�o do parecer de Comissa�o, o veto sera�  incluí�do
na Sessa�o Plena� ria subsequente, para discussa�o e votaça�o;

VIII - o veto deixara�  de prevalecer pelo voto da maioria absoluta dos
membros da Ca�mara Municipal.

IX - rejeitado o veto, sera�  comunicado ao Prefeito, por escrito, ate�  o
primeiro dia u� til seguinte da respectiva decisa�o do Plena� rio.



SEÇÃO V
Do Julgamento de Contas do Prefeito

Art.  164. Recebido  e  protocolado  o  parecer  pre�vio  do  Tribunal  de
Contas  do  Estado,  sobre  as  contas  que  o  Prefeito  deve  anualmente
prestar, a Ca�mara Municipal procedera�  ao julgamento, observado o rito
especial que segue:

I - o presidente da Ca�mara Municipal determinara�  a divulgaça�o da
conclusa�o  do parecer  pre�vio  do Tribunal  de Contas  do Estado,  pelo
prazo  de  vinte  e  quatro  horas,  inclusive  por  meios  eletro� nicos,  e
providenciara�  a  sua  inclusa�o  no  Expediente  da  primeira  Sessa�o
Plena� ria subsequente;

II - apo� s constar do Expediente, o Parecer Pre�vio sera�  encaminhado
para  a  Comissa�o  de  Orçamento,  Finanças  e  Contas  Pu� blicas,  para  a
devida instruça�o;

III- a Comissa�o disponibilizara�  as contas do exercí�cio em julgamento
para consulta pu� blica, pelo prazo de sessenta dias, para que qualquer
contribuinte  possa  examina� -las  e  apresentar  impugnaça�o
questionando a respectiva legitimidade;

IV-  a Comissa�o  solicitara�  ao Presidente da Ca�mara Municipal  que
providencie a  notificaça�o  do ordenador de despesas que esta�  sendo
julgado para apresentar:

a) defesa escrita no prazo de trinta dias;
b) manifestaça� o  sobre  as  impugnaço� es  apresentadas  na  forma

prevista no inciso III deste artigo, se houverem;
V -  esgotado  o  prazo  da  consulta  pu� blica  e  recebida  a  defesa  ou

encerrado o prazo, sem o exercí�cio do direito de defesa,  a Comissa�o
designara�  Relator, dentre seus membros titulares, para a elaboraça�o de
voto, no prazo de quinze dias, que podera�  concluir:

a) pela concorda�ncia com o parecer pre�vio do Tribunal de Contas do
Estado;

b) pela  discorda�ncia  do  parecer  pre�vio  do  Tribunal  de  Contas  do
Estado;

VI- aprovado o voto na Comissa�o,  o mesmo se tornara�  Parecer e,
apo� s a sua divulgaça�o, pelo prazo de vinte e quatro horas, inclusive por
meios eletro� nicos, o processo sera�  encaminhado para a Ordem do Dia
da Sessa�o Plena� ria subsequente para julgamento;

VII - o Presidente da Ca�mara Municipal notificara�  o ordenador de
despesa  em  julgamento  para  que,  por  seu  advogado  constituí�do,
realizar, na Sessa�o Plena� ria, defesa oral pelo prazo de quinze minutos;



VIII - durante a defesa oral na�o sera�  admitida qualquer interrupça�o
ou aparte;

IX - concluí�da a defesa oral, cada Vereador dispora�  de tre�s minutos
para se manifestar sobre o julgamento, sem interrupço� es ou apartes;

X -  encerrada  a  manifestaça�o  dos  Vereadores,  o  Presidente
procedera�  ao processo de votaça�o, que sera�  nominal;

XI -  o  parecer  pre�vio  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  somente
deixara�  de  prevalecer  mediante  voto  contra� rio  de  dois  terços  dos
membros da Ca�mara;

XII -  o  resultado  do  julgamento  das  contas,  com  o  respectivo
decreto legislativo, sera�  encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado.

§ 1º O voto do Relator, referido no inciso V do caput deste artigo,
devera� , em anexo, conter projeto de decreto legislativo com o registro
do resultado concluí�do em seu voto.

§ 2º A Comissa�o de Legislaça�o,  Justiça e Redaça�o Final, quando do
parecer de Redaça�o Final, corrigira�  o texto do decreto legislativo, se o
resultado da votaça�o em Plena� rio contrariar o parecer da Comissa�o de
Orçamento, Finanças e Contas Pu� blicas.

§ 3º As normas previstas para a tramitaça�o ordina� ria de projetos de
lei sera�o observadas naquilo que esta Seça�o na�o dispuser em contra� rio.

SEÇÃO VI
Do Projeto de Consolidação

Art.  165. As  leis  municipais  sera�o  reunidas  em  consolidaço� es,
integradas  por  volumes  contendo  mate�rias  conexas  ou  afins,
constituindo em seu todo a Consolidaça�o da Legislaça�o Municipal.

§  1º A  consolidaça�o  consistira�  na  integraça�o  de  todas  as  leis
pertinentes  a  determinada  mate�ria  num  u� nico  diploma  legal,
revogando-se formalmente  as  leis  incorporadas  a2  consolidaça�o,  sem
modificaça�o  do  alcance  nem  interrupça�o  da  força  normativa  dos
dispositivos consolidados.

§ 2º Os projetos de consolidaça�o de leis podera�o ser propostos pelo
Prefeito, por Vereador, por Comissa�o ou por Bancada.

 
Art.  166. A  tramitaça� o  dos  projetos  de  consolidaça�o  observara�  o
seguinte rito especial:

I - protocolado, o projeto de consolidaça�o, com sua justificativa, sera�
divulgado,  pelo  prazo  de  vinte  e  quatro  horas,  inclusive  por  meios
eletro� nicos,  comunicado  aos  Vereadores  no  Expediente  da  Sessa�o
Plena� ria subsequente e disponibilizado aos Vereadores;



II - comunicado em Sessa�o Plena� ria, o projeto de consolidaça�o sera�
examinado e instruí�do pela Comissa�o Permanente, cuja compete�ncia se
identifica com a tema� tica tratada, mediante a observaça�o dos seguintes
procedimentos:

a) designaça�o, pelo Presidente da Comissa�o, de um dos Vereadores
titulares para exercer a Relatoria;

b) os  Vereadores  podera�o  apresentar  emenda  ao  projeto  de
consolidaça�o, na Comissa�o, antes da votaça�o do voto do Relator;

c) o  Relator,  no  seu  voto,  analisara�  a  forma  do  projeto  de
consolidaça�o, bem como das emendas apresentadas;

d) aprovado o voto do Relator, o mesmo converter-se-a�  em parecer,
que  sera�  encaminhado  ao  Presidente  da  Ca�mara  para  publicaça�o  e
divulgaça�o,  inclusive  por  meios  eletro� nicos,  pelo  prazo  de  vinte  e
quatro horas;

III  -  finalizada a  instruça�o  na  Comissa�o,  o  Presidente  da  Ca�mara,
depois de divulgado o parecer, incluira�  a mate�ria na Ordem do Dia de
Sessa�o Plena� ria;

IV- depois de aprovado o projeto, a Comissa�o de Legislaça�o, Justiça e
Redaça�o  Final  revisara�  a  forma  e  examinara�  o  texto  articulado  da
consolidaça�o, observado o art. 13 da Lei Federal nº 95, de 1998, e sua
subsequente alteraça�o, no parecer de Redaça�o Final.

§ 1º As normas previstas para a tramitaça�o ordina� ria de projetos de
lei sera�o observadas naquilo que esta Seça�o na�o dispuser em contra� rio.

§ 2º O projeto de consolidaça�o  sera�  discutido e votado na Sessa�o
Plena� ria subsequente e a sua aprovaça�o dependera�  do voto favora�vel
da maioria simples de votos dos Vereadores presentes na Sessa�o.

§  3º Se  uma  das  leis  absorvidas  pela  consolidaça�o  for  lei
complementar, a aprovaça�o do projeto dependera�  do voto favora�vel da
maioria absoluta dos membros da Ca�mara Municipal.

§ 4º Na primeira Sessa�o Legislativa de cada Legislatura, a Mesa da
Ca�mara Municipal promovera�  a atualizaça�o da Consolidaça�o das Leis
Municipais, incorporando a2 s coleta�neas que a integram as emendas a2
Lei  Orga�nica  do  Municí�pio,  leis,  decretos  legislativos  e  resoluço� es
promulgadas durante a Legislatura imediatamente anterior, ordenados
e indexados sistematicamente.

SEÇÃO VII
Da Sustação de Ato do Poder Executivo

Art.  167. Qualquer  Vereador  ou  Lí�der  de  Bancada  podera�  propor
projeto  de decreto legislativo para sustar  ato normativo do Prefeito



que  exorbite  o  poder  regulamentar  ou  extrapole  os  limites  da
delegaça�o legislativa.

§ 1º O autor do projeto de decreto legislativo de que trata este artigo
devera� ,  na justificativa,  indicar,  com o respectivo fundamento,  o  ato
normativo objeto da sustaça� o pretendida.

§  2º Protocolado  o  projeto  de  decreto  legislativo,  o  mesmo  se
sujeitara�  ao seguinte rito especial: 

I - sera�  publicado e divulgado pelo prazo de vinte e quatro horas,
inclusive por meios eletro� nicos; 

II - apo� s a divulgaça�o, sera�  incluí�do na Sessa�o Plena� ria subsequente
para comunicaça�o aos Vereadores;

III  -  realizada  a  comunicaça�o  plena� ria,  o  projeto  de  decreto
legislativo, com a sua justificativa, sera�  encaminhado para a Comissa�o
de Legislaça�o, Justiça e Redaça�o Final, para instruça�o;

IV -  recebido  o  projeto  de  decreto  legislativo,  o  Presidente  da
Comissa�o de Legislaça�o, Justiça e Redaça�o Final:

a) designara�  um Relator para elaborar o voto-base para o parecer da
Comissa�o;

b) solicitara�  ao  Presidente  da  Ca�mara  Municipal  a  notificaça�o  do
Prefeito para que, no prazo de quinze dias, apresente defesa te�cnica,
por  escrito,  sobre  a  argumentaça�o  do autor  para  a  sustaça�o  do  ato
normativo;

c) delibere o voto-base do Relator e parecer;
V - recebido o parecer da Comissa�o de Legislaça�o, Justiça e Redaça�o

Final, o Presidente da Ca�mara determinara�  sua divulgaça�o, pelo prazo
de vinte e quatro horas, inclusive por meios eletro� nicos,  e incluira�  a
mate�ria  para  deliberaça�o  na  Ordem  do  Dia  da  Sessa�o  Plena� ria
subsequente;

VI- a aprovaça�o do projeto de decreto legislativo dependera�  do voto
da maioria dos Vereadores presentes na Sessa�o Plena� ria;

VII -  rejeitado  o  projeto  de  decreto  legislativo,  a  mate�ria  sera�
arquivada;

VIII -  aprovado o  projeto  de  decreto  legislativo,  o  texto  recebera�
Redaça�o  Final,  sera�  promulgado  e  publicado  pelo  Presidente  da
Ca�mara, com notificaça� o ao Prefeito;

IX - com a publicaça�o do decreto legislativo, na forma prevista neste
artigo, o ato normativo impugnado e�  sustado, cessando seus efeitos a
partir dessa data.

§ 3º O prazo para a Comissa�o de Legislaça�o, Justiça e Redaça�o Final
instruir  o  projeto  de  decreto  legislativo  e�  de  trinta  dias,  incluí�do  o
prazo de defesa de que trata a alí�nea “b” do inciso IV do § 2º deste
artigo.



§  4º O  prazo  entre  a  solicitaça�o  de  notificaça�o  do  Prefeito,  pelo
Presidente da Comissa�o ao Presidente da Ca�mara, e o recebimento da
notificaça�o pelo Prefeito na�o contara�  no prazo indicado no § 3º deste
artigo.

CAPÍTULO IV
Da Elaboração Legislativa Pelo Rito De Urgência

SEÇÃO I
Do Rito de Urgência

Art. 168. O Prefeito podera�  indicar, mediante justificativa que explique
o prejuí�zo que a comunidade tera� , diante de uma eventual demora na
deliberaça�o de projeto de lei de sua iniciativa, a tramitaça� o pelo Rito de
Urge�ncia.

§ 1º Na�o e�  admitido o Rito de Urge�ncia para as proposiço� es que se
sujeitam a Rito Especial.

§  2º A  ause�ncia  da  justificativa  referida  no  caput  deste  artigo
determinara�  a tramitaça�o da mate�ria pelo Rito Ordina� rio.

Art. 169. O Presidente da Ca�mara, atendido o que dispo� e o art.  168
deste Regimento Interno, determinara�  a tramitaça�o do projeto de lei de
iniciativa do Prefeito pelo Rito de Urge�ncia, que impora�  a2 s Comisso� es o
prazo  de  ate�  trinta  dias  contados  do  pedido,  para  a  instruça�o  e
elaboraça�o de pareceres.

§ 1º A tramitaça�o pelo Rito de Urge�ncia na�o dispensara� , quando for o
caso, a realizaça�o de audie�ncia pu� blica e a participaça�o popular.

§ 2º Esgotado o prazo referido no caput deste artigo, o Presidente da
Ca�mara determinara�  a inclusa�o do projeto de lei, com ou sem Parecer,
na Ordem do Dia da Sessa�o Plena� ria subsequente, sobrestando-se a2 s
demais mate�rias ate�  que seja finalizada a sua votaça�o.

§ 3º As normas previstas para a tramitaça�o ordina� ria de projetos de
lei  sera�o  observadas,  naquilo  que  esta  Seça�o  na�o  dispuser  em
contra� rio.

TÍTULO VII
Da Concessão De Título Honorífico

Art.  170. Os  projetos  dispondo  sobre  a  concessa�o  de  tí�tulos
honorí�ficos  devera�o  ser  subscritos,  no  mí�nimo,  por  um  terço  da
totalidade dos vereadores.



§  1º Tais  tí�tulos  honorí�ficos  sa�o  conferidos,  privativamente,  pelo
Poder  Legislativo,  a  personalidades  que  tenham  prestado  reais  e
efetivos  serviços  ao  municí�pio,  ou  que  mereçam  a  homenagem  em
decorre�ncia  de  extraordina� ria  e  merito� ria  atuaça�o,  devendo  a
proposiça�o  especificar,  obrigatoriamente,  as  razo� es  e  os  motivos
considerados relevantes e justificadores da honraria.

§ 2º O Chefe do Poder Executivo podera�  propor a concessa�o dessa
homenagen, mediante sugesta�o a2  Ca�mara Municipal, que devidamente
justificada,  cabendo a2  Comissa�o  de Constituiça�o,  Legislaça�o  e Justiça
elaborar o competente projeto de decreto legislativo.

Art.  172. O  projeto  de  decreto  legislativo  para  concessa�o  de  tí�tulo
honorí�fico seguira o rito ordina� rio de tramitaça� o.

Art. 173. A entrega de Tí�tulo Honorí�fico sera�  feita em Sessa�o Solene,
especialmente convocada para esse fim.

Parágrafo  único. Podera�o  fazer  uso  da  palavra  o  Presidente,  os
Vereadores e os convidados e autoridades designadas pelo cerimonial.

Art. 173. A Ca�mara Municipal elaborara�  decreto legislativo dispondo
sobre  os  tipos  de  Tí�tulo  Honorí�fico  e  as  condiço� es  para  a  sua
concessa�o.

TÍTULO X
Das Disposições Finais

Art. 174. A Lei Complementar Federal nº 95, de 26 de fevereiro de
1998,  com  sua  consequente  atualizaça� o,  sera�  aplicada
subsidiariamente  a  este  Regimento  Interno,  quanto  a2  elaboraça�o,
alteraça�o, redaça�o e consolidaça�o das leis municipais.

Art.  175. Salvo  disposiça�o  regimental  em  contra� rio,  os  prazos
assinalados em dias sera�o contados como dias corridos.

§ 1º Exclui-se do co� mputo o dia inicial e inclui-se o do dia final.
§  2º Os  prazos,  salvo  disposiça�o  em  contra� rio,  ficara�o  suspensos

durante os perí�odos de Recesso da Ca�mara Municipal.
 

Art. 176. O Co� digo de EF tica Parlamentar, de que trata o art. 58 deste
Regimento  Interno,  sera�  elaborado  e  promulgado  em  resoluça�o
pro� pria.



Art.  177. A  Secretaria  da  Ca�mara  Municipal  reproduzira�
periodicamente este Regimento Interno, enviando co� pias a2  Biblioteca
Pu� blica  Municipal,  ao  Prefeito,  a  cada  um  dos  Vereadores  e  a2 s
entidades interessadas.

Parágrafo único. Ale�m do que dispo� e o caput deste artigo, a Ca�mara
mantera�  em seu site versa�o eletro� nica do Regimento Interno.

Art. 178. Os casos na�o previstos neste Regimento sera�o encaminhados
pela  Mesa  Diretora  para  deliberaça�o  do  Plena� rio  e  as  soluço� es
constituira� o precedentes regimentais, que devera�o ser registrados em
livro pro� prio.

§  1º Os  precedentes  regimentais  servira�o  de  jurisprude�ncia
administrativa para casos futuros com iguais caracterí�sticas.

§ 2º O processo de revisa�o deste Regimento Interno considerara�  os
precedentes  regimentais  utilizados,  nos  termos  deste  artigo,  para  a
supressa�o de omisso� es.

Art.  179. Esta Resoluça�o  entra em vigor na data de sua publicaça�o,
gerando seus efeitos, exceto ao tocante da composiça�o dos membros
da mesa diretora da legislatura 2020 que sera�o imediatos, a partir de
01 de março de 2020.

Art.180. Revoga a Resoluça�o de 31 de janeiro de 1991 que estabelece
o Regimento Interno da Ca�mara de Vereadores de Barros Cassal.

Barros Cassal/RS, em 09 de dezembro de 2019.
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