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RESOLUÇAO No 508, DE 16 DE DEZEMBRO DE 1999.

DtsPoE soBRE A REFoRMULIçÃo oo
REGIMENTo INTERNo DA cÂnalne
MUNICIPAL DE COLONIA LEOPOLDINA,
EsrADo DE ALAGoAS, e oÁ ourRAs
pRovroÊncns.

O Presidente da Câmara Municipal de Colônia Leopoldina, Estado de
Alagoas, no uso das atribuiçóes legais que lhe são conÍeridâs pelo Regimento
lnterno faz saber que a Câmara âprovou ele promulgou a seguinte Resolução:

TíTULO I

DA CÂMARA MUNTCIPAL

CAPíTULO I
DlsPostÇÓEs PRELTMTNARES

Art. 1o A Câmara Municipal, Órgáo Legislativo do Município, compóe- se
de Vereadores eleitos nas condiçóes e termos da legislação vigente, com sede na
Praça Dom Pedro ll, 216, centro - Colônia Leopoldina, Estado de Alagoas.

\rt.2.o - A Câmara Municipal tem funçôes legislativas de exercer
atribuições de fiscalização externa, financeira e orçamentária, controle de
assessoramento dos atos do Exêcutivo e praticar atos de administração interna.

§ 1o A função legislativa consiste em deliberar por meio de Emendas à
Lei Orgânica, Leis Complementares, Leis Ordinárias, Decretos Legislativos e
Resoluções sobre todas as matérias de competência do munícípio, respeitadas as
reserves constitucionais da Uniáo e do Estado.

§ 2o A função de fiscalizaçáo externa é exercida com o auxilio do
Tribunal de Contas do Estado, compreendendo:

a) apreciação das contes do exercício financeiro, apresentãdâs pelo
Prefeito e pela Mesa da Câmara;

b) acompanhamento das atividades financeiras do Município;
c) julgamento da regularidade das contas dos administradores e demais

responsáveis por bens e valores públicos.

§ 30 A função de controle é de caráter político-administrativo e se exerce
sobÍe o Prefeito, Secretários Municipais, Mesa do Legislativo e
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Vereadores, náo se exerce sobre os servidores administrativos sujeitos à açáo
hierárquica.

§ 40 A função de assessoramento consiste em sugerir medidas de
interesse público ao Executivo, mediante indicações.

§ 5.o - A função administrativa é restrita à sua organizaçáo intema, à
regulamentação de seu funcionalismo e à estruturação e direçáo de seus serviÇos
auxiliares.

Art. 3o A partir da próxima Sessáo Legislativa a Cámara reunir-se-á
ordinariamente, de 02 de fevereiro a 17 de .julho e de 1.o de agosto a 22 de
dezembro.

§ 1o As reunióes marcadas para essas datas serão transÍeridas para o
primeiro dia útil subseqüente, quando recaírem em sábado, domingos ou feriados-

§ 2o A Sessáo Legislativa náo será interrompida sem a devida aprovaçáo
do Proieto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Projeto de Lei Orçamentária.

§ 3.0 - Seráo considerados como recesso legislativo os períodos entre
18 de julho a 31 de julho e 23 de dezembro a 10 de fevereiro.

Art. 4o As Sessôes da Câmara Municipal, exceto as Solenes e
Itinerantes, que poderão ser realizadâs em outro recinto teráo obrigatoriamente, por
local sua sede, considerando-se nulas as que se realizarem fora dela.

§ 10 Comprovada a impossibilidade de âcesso à Sede da Câmara
Municipal ou por outra causa que impeça a sua utilizaçáo, poderáo ser realizadas
sessóes em outro local, por decisão da maioria.

§ 2.o - Na sede da Câmara Municipal, náo se realizarão atividades
estrenhas às suas Íunçôes sem prévia eutorizaçáo da Presidência.

CAPíTULO II
DA TNSTALAçÃO E POSSE

Art. 5.o - A Câmara Municipal instalar-se-á no dia 1o de janeiro de cada
legislatura, às 00:h00 (zero horas), em Sessáo Solene, independente de número
sob a presidência do Vereador mais votado. (Redação dada pela Resoluçâo
oo2t2o16).

§ 1o Aberta a Sessáo, o Presidente convidará um vereador de partido
diferente, para assumir o cargo de Secretário, o qual recolherá os diplomas e as
declarações de bens dos Vereadores.

§ 2o O Presidente, após convidar os Vereadores e os presentes a que
se ponham de pé, proferirá o seguinte compromisso:

PROMETO EXÊRCER, COM DEDTCAçÃO E leatOAOE, O MEU MANDATO,
RESPEITANDO A CONSTITUIÇÃO.FEDERAL, A CONSTITUçÃO DO
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ESTADO DE ALAGOAS, A LEI ORGÂNrcA DO MUNICíPIO, O REGIMENTO
INTERNo DA cÂMARA MUNtctpAL, oBEDEcER As LEts, DEsEMpENHAR
cona neroÃo o MANDATo euE ME Fot coNFtADo, TRABALHAR pELo
pRocRESSo oo muucípto E pELo BEM-ESTAR Do MEU povo.

§ 30 Prestado o compromisso pelo Presidente, será procedida a
chamada nominal de cada Vereador pelo Secretário, o qual ratificará o disposto
acima dizendo "ASSIM PROMETO".

§ 40 Poderá fazer uso da palavra, pelo prazo máximo de dez minutos,
um representante da cada bancada e o Presidente da Câmara Municipal.

§ 50 O Vereador que náo tomar posse na sessão prevista neste artigo
deverá fazàlo no prazo de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara,
bem assim o Prefeito e Vice-Prefeito.

§ 6ô O Compromisso mencionado no parágrafo 2o, deste artigo será
igualmente prestado em Sessão posterior, junto à Presidência, pelos Vereadores
que náo o tiverem feito na ocasião própria, assim como pelos suplentes quando
convocados na Íorma deste Regimento. os quais seráo conduzidos ao recinto do
Plenário por uma comissão de dois vereadores, quando apresentârá os diplomas à
Mesa Diretora.

§ 70 Findo o prazo do parágraÍo 50, náo tendo o Vereador faltoso à
Sessáo de lnstâlaÉo e Posse, justificado a sua ausência, deverá a Mesa Diretora
oficiar o Tribunal Regional Eleitoral pâra a posse de seu suplente.

§ 8o Uma vez compromissado, é o Suplente de Vereador dispensado de
fazê-lo novamente em posteriores convocaçóes.

§ 90 No ato da posse, o Prefeito o Vice Prefeito e os Vereadores além
de epresentarem seus diplomas, deverão desincompatibilizar-se e fazer
declarações de bens, incluídos os do cônjuge. para transcriçáo em livro próprio e
resumo em ata.

§ 10. Após a posse dos Vereadores o Presidente dará início ao processo
de posse do Prefeito e Vice-Prefeito eleitos e diplomados, seguindo o mesmo rito
da posse dos Vereadores os quais prestaráo o compromisso previsto nâ Lei
Orgânica do Município, lavrando-se em ata e livro próprio, obedecendo às
exigências inseridas nos parágraÍos ío e go do artigo 50 deste Regimento.

§ í 1. Ato contínuo o Presidente concederá a palavra, por cinco minutos,
a todos os Vereadores, facultando a mesma ao Prefeito e Vice-PreÍeito
empossados, encerrando em seguida a solenidade.

§ 12.o - Enquanto nâo ocorrer à posse do Prefeito, assumirá o cargo o
Vice-Prefeito e, ne falta ou impedimento deste, o Presidente da Câmara.

Art. 6.0 - A recusa do Prefeito ou Vice-Prefeito eleito a tomar posse
importa em renúncia tácita do mandato, devendo o Presidente, após o decurso
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do prazo estipulado no parágrafo 5.o do artigo 5o, declarar vago o cargo e,
assumir o mesmo até a posse dos novos mandatários do Executivo.

Art. 7.o - Sob a Presidência do vereador mais votado na direção dos
trabalhos e observado o disposto no art. 10, passar-se-á à eleição da Mesa Diretora
que dirigirá os trabalhos na Câmara Municipal de Vereadores por duas Sessôes
Legislativas, observando as seguintes formalidades:

Parágrafo Único. A eleição da Mesa Diretora far-se-á em votaçáo aberta
pela maioria absoluta dos membros da Câmara de Vereadores, em um só ato de
votaçáo para todos os cargos, devendo obedecer os seguintes critérios:

| - ter presença da maioria absoluta dos Vereadores;
ll - (Revogado pela Resoluçáo 001/2018).
a) (Revogado pela Resolução 00í /201 8).
lll - chamada nominal dos vereadores, obedecendo à ordem

alfabética, que declararão verbalmente o seu voto;
lV - anotação de cada voto por quem secretariar o ato de votaÇáo, e

logo após o término da votação, a prodamação do resultado se dará por quem
presidir a votação;

V - se ocorrer empate, considerar-se-á eleito o vereador mais idoso
conconente ao cargo;

Vl - a Presidência do ato de votaçáo dará posse âutomática aos eleitos,
cujo Presidente assumirá os trabalhos.

a) No caso da votaçáo para o segundo período legislativo, a chapa eleita
será considerada empossada a partir de 1o (primeiro) de janeiro do ano
subsequente à eleição.
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TíTULo It
DOS ORGÃOS DA CÂMARA

CAPíTULO I

DA MESA DIRETORA

Art. 80 A Mesa Diretora eleita por duas sessóes legislativas compor- se.
á de Presidente, do Vice-Presidente e do Primeiro e Segundo Secretários.

§ 1o Os membros da Mesa Diretora poderáo ser reconduzidos aos
mesmos cargos na eleiçáo subseqüente do segundo período legislativo, náo sendo
considerada como reconduçáo para o mesmo cargo em legislaturas diferentes,
aindâ que sucessivas.

§ 20 O Presidente de Sessão Plenária não deixará a Presidência sem
passá-la a um substituto.

§ 3o Substitui o Presidente, nas faltas e impedimentos, o Vice-
Presidente e ao Primeiro Secretáno, substitui o Segundo Secretário, na ausência
do Presidente e do Vice, os Secretários os substituem.

§ 40 O Presidente convidará qualquer Vereador para fazer as vezes do
Secretário, na falta eventual dos titulares.

Art. 90 Se no horário regimental, náo estiverem presentes os membros
da Mesa Diretora, assumirá a Presidência e abrirá a Sessão o Vereador mais idoso
entre os presentes.

Parágrafo Unico. A Mesa composta na forma deste artigo dirigirá os
trabalhos, até o compârecimento de algum titular da Mesa Diretora.

Art. 1 0. As funções dos membros da Mesa Diretora somente
cessaráo:

| - pela morte;
ll - ao Íim do mandato da Mesa Diretora;
lll - pela renúncia, apresentada por escrito,
lV - pela destituiçáo do cargo;
V- pela perda do mándato.
Art. 1 1. - No caso de vacância de cargos da Mesa Diretora será

realizada eleição para o preenchimento da vaga, dentro do prazo de cinco dias
úteis, na fase do Grandê Expediente da primeira Sessão subsequente ou em
Sessáo Extraordinária para esse fim convocada.

Art. 12. - Dos membros da Mesa Diretora, apenas o Presidente não
poderá fazer parte das Comissões, à exceção de Comissão de Representaçáo e
Representativa.

10
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GAPíTULO II
DA ELEIÇÃO E POSSE DA MESA

Art. 13. A Eleição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura,
realizar-se-á à qualquer tempo durante o primeiro biênio, em sessáo ordinária, a
requerimento de qualquer vereador, apresentado à Mesa Diretora, desde que
aprovado cumulativamente por maioria absoluta, bem como por no mínimo 50%
(cinquenta por cento) dos integrantes da Mesa Diretora, ou, na última sessâo
ordinária do segundo ano da legislatura, considerando-se empossados os eleitos
em í.0 de janeiro do terceiro ano da legislatura. (Redaçáo dada pela Resolução
001/2018).

§ ío Caso a eleiçáo seja realizada conforme a primeira parte deste artigo,
o registro da chapa se dará na Sessáo Ordinária subsequente à aprovaçáo do
requerimento e, a eleiÇão ocorrerá na Sessáo Ordinária seguinte ao registro da
chapa, devendo também acompanhar o requerimento e as declarações dos seus
respectivos integrantes. (Acrescentado pela Resolução 001/201 8)

§ 20 Caso a eleiçáo seja realizada conforme a segunda parte do caput,
o registro da chapa ocorrerá até o dia í0 (dez) de dezembro do ano em que se
realizar a eleição para a renovação da Mesa Diretora, devendo ser acompanhado
do requerimento e das declaraçóes de consentimento dos seus integrantes.
(Acrescentado pela Resoluçáo 001/2018)

Art. 14. A eleiçáo da Mesa Diretora ou para preenchimento de qualquer
vaga, no que couber, far-se-á da norma descrita no artigo 7o deste Regimento
lnterno.

Art. 15, Náo se efetivando a eleiçáo da Mesa Diretora, assumirá o
exercício interino de Presidente da Câmara Municipal, o vereador mâis idoso.

CAPíTULO III
DAS ATRIBUIÇÔES OA MESA E DE SEUS MEMBROS

Art. 16. A Mesa Diretora é Orgáo colegiado e decidirá sempre pela
maioria dos seus membros, cujas resoluÇóes seráo assumidas por estes.

Art. 17. A Mesa Diretora reunir-se-á, ordinaríamente uma vez por mês,
em dia e horário prefixados e, extraordinariamente, sempre que convocada pela
maioria de seus membros, para discutir assuntos de interesses da Câmara,
perdendo o cargo o membro que deixar de compârecer a cinco reuniôes ordinárias
consecutivas da Câmara, sem motivos justos.

§ 10 Além das atribuiçóes consignadas neste Regimento, ou dele
implicitamente resultante, compete à Mesa Diretora a direçáo dos trabalhos
legislativos, dos serviços administrativos da Câmara Municipal e especialmente:

11
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| - Elaborar e encaminhar ao Prefeito até o dia í 5 de âgosto, após

aprovação do Plenário, a Proposta Orçamentária da Câmarâ, a ser incorporada à
Lei Orçamentária. Na hipótese de não apreciaçâo pelo Plenário, prevalecerá a
proposta da Mesa;

ll - Enviar âo Prefeito até o dia 20 (vinte) de cada mês, para fins de
incorporaçáo aos balancetes do Município, os balancetes de sua execuçáo
orçamentária relativos ao mês anterior;

lll - Encaminhar ao Prefeito, até o dia primeiro de março, as contas do
exercício anterior;

lV - Propor ao Plenário proletos que criem, transformem e extingam
cargos, empregos ou funçóes no âmbito da Câmara, bem como a fixaçâo da
respectiva remuneraçáo, observadas as determinações legais;

V - Declarar a perda do mandato do Vereador por provocação de
qualquer dos membros da Càmara ou de Partido Político nela representado, nos

12
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casos previstos na Lei Orgânica do Município e demais normas subsidiárias à
espécie;

Vl - Expedir resoluçóes;
§ 20 Compete ainda a Mesa Diretora:
| - No setor Legislativo:
a) convocar sessôes extraordinárias na forma deste Regimento;
b) propor privativamente à Câmara Municipal a criaçáo e extinção de

cargos eÍunções necessários aos serviços administrativos, assim como a fixaçáo
dos respectivos vencimentos:

c) propor projetos e liberar verbas indenizatórias de atividade
parlamentar necessárias ao custeio dos gabinetes e dos serviços auxiliares para
desempenho do mandato eletivo dos vereadores, com liberaçâo condicionada à
prestaçáo de contas das despesas efetuadas, cuja responsabilidade da utilizaçáo
dos recursos é de cada Vereador, para custeio ou serviços de telefonia, im pressos,
postal telegráfico, informática, serviços de consultorias técnicas prestados por
pessoa física e ou jurídica, locomoçáo, pesquisa de aferiçáo de índices sócio-
econômico dentre outros.

d) propor Projetos de Lei que disponha sobre abertura de Créditos
Suplementares ou Especiais, através de anulação parcial ou total da dotaçáo da
Câmara;

e) propor alteração, forma ou substituiÇão do Regimento lnterno.
ll - No setor âdministrativo:
a) encaminharas contas anuais ao Tribunal de Contas competênte;
b) regulamentar a abertura e julgamento de concorrências públicas;
c) prover a política intema da Câmara Municipal;
d) superintender os serviços internos da Càmara Municipal;
e) determinar a abertura e sindicância e inquéritos administrativos;
f) autorizar despesas para as quais náo exija conconência pública;
g) referendar ou náo o que Íor arbitrado pelo Presidente nos termos

deste regimento lntemo;
h) elaborar o regulamento dos serviços administrativos da Câmara

Municipal e submetêlo à aprovação do Plenário, mediante Projeto de Resoluçáo;
i) a atualização de remuneraçáo dos Vereadores, nas épocas e

condições previstas em lei;
j) a pêrda de mandato de Vêreadores na forma deste Regimento;
k) a aplicaçáo de penalidade de censura escrita a Vereador ou perda

temporária do exercício do mandato, nâ forma de6te Regimento;
l) promulgar as emendas à Lei Orgânica do Município.
Art. 18. A Mesa deliberará sempre por maioria de seus membros.
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§ 1o A recusa injustificada de assinatura aos atos da Mesa ensejará o
processo de destituiçáo do membro faltoso.

§ 20 O membro da Mesa náo poderá, sob pena de sujeiçáo â processo
de destituição, recusar-sê a assinar os autógrafos destinados à sanção.

Art. í9. Os membros da mesa Diretora reunir-se-ão em Comissão pelos
menos quinzenalmentê, a fim de deliberar, por maioria dos votos, sobre todos os
assuntos da Câmara Municipal sujeitos ao seu exame, assinando e dando à
publicaçáo os respectivos atos e decisóes.

§ 1o Nos períodos de recessos os membros da Mesa Diretora reunir- se-
áo de acordo com o caput deste artigo.

§ 20 Os membros da Mesa Diretora poderáo afastar-se das funçóes,
mediante requerimento despachado pelo Presidente da Câmara ou por deliberação
da Mesa Diretora, no caso do afastamento do Presidente.

§ 30 Os afastamentos de que trata o parágrafo anterior náo poderáo ser
concedidos quando membro da Mesa Diretora já estiver licenciado ou aÍastado,
salvo motivo de força maior.

Art. 20. - Na ausência dos membros da Mesa Diretora, dirigirá os
trabâlhos o Vereador mais idoso presente.

Art.2'1. No caso de vacáncia de cargos da Mesa Diretora, âplica-se o
disposto no Art. 1 1 deste regimento.

CAPíTULO IV
DO PRESIDENTE DA CÃMARA MUNICIPAL

Ar7. 22. O Presidente é o representante legal da Câmara nas suas
relaçóes e)Íernas, cabendo-lhe as Íunçóes administrativas e diretivas de todas as
atividades internas, competindo-lhe ainda:

| - representar a Câmara Municipal em juízo ou fora dele;
ll - Íazer cumprir o Regimento lnterno e interpretá-lo nos casos

omissos;
lll - dirigir os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara

Municipal;
lV - declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos

Vereadores, nos casos previstos em lei;
V - substituir o Prefeito nã falta deste e do Vice-Prefeito, completando,

se for o caso, o seu mandato ou até que se realizem novas eleiçôes, nos termos
da legislação pertinente;
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Vl - promulgar as Resoluçôes, os Decretos Legislativos, as Leis que
receberem sanção tácita e aquelas cujo veto tenha sido rejeitado pela Câmara
Municipal e não tenham sido promulgadas pelo Prefeito;

Vll - comunicar a cada Vereador, por escrito, com antecedência mínima
de 24 (vinte e quatro) horas, a convocaçáo de sessôes eÍraordinárias durante o
período normal ou quando este oconer por convoceÇão da Câmara Municipal fora
de sessão, sob pena de se submeter a processo de destituiçáo;

Parágrafo Unico. Na direção dos trabalhos legislativos, especificâmente,
compete ao Presidente:

| - Quanto as Sessóes:
a) abrir, presidir, encerrar, suspender e prorrogar as sessões,

observando as normas legais vigentes e as determinaçóes do presente Regimento;
b) resolver qualquer questão de Ordem e, sendo omisso o Regimento

lnterno, estabelecer Precedentes Regimentais, que serão anotados para soluçáo
de casos análogos;

c) conceder ou negar a palavra aos Vereadores nos termos
regimentais;

d) organizar e anunciar a Ordem do Dia e submeter à discussão e
votação a matéria dela constante, atendendo a preceitos legais e regimentais;

e) anunciar o resultado das votaÇões;
Í) anunciar o término das Sessões, convocando, antes, a Sessáo

seguintê;
g) convocar Sessóes Extraordinárias, Secretas, Solenes e ltinerantes,

nos termos deste Regimento lnterno;
h) estabelecer o ponto da questáo sobre a qual deva ser íeita a

votaçáo;
i) determinar nos termos regimentais, de ofício ou a requerimento de

gualquer Vereador, que se proceda a verificaçáo de quorum;
j) chamar a atençáo do orador, quando se esgotar o tempo a que tem

direito;
h) anotar em câda documento a Decisáo do Plenário;
i) interromper o orador que se desviar da questão em debate ou falar

sem o respeito devido a Câmara Municipal ou a qualquer de seus membros,
advertindGo, chamando-o a ordem e, em caso de insistência, cassando-lhe a
palavra, podendo, ainda, suspender a sessão, quando náo atendido e as
circunstancias exi girem-no.

ll - Quanto às proposiçôes:
a) declarar prejudicada a proposiçáo, em face de rejeiçáo ou

aprovaÇão de outra com o mesmo objetivo;

15



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE coLÔNlA LEoPoLDINA - AL.

b) observar e fazer observar os prazos regimentais;
c) retirar de pauta da Ordem do Dia proposiçôes em desacordo com

exigências regimentais;
d) adotar as providências cabíveis, por solicitação do interessado, para

defesa judicial e extrajudicial de Vereador contra a ameaça ou a prática do ato
atentatório do liwe exercício e das prerrogâtivas constitucionais do mandato
parlamentar;

e) apreciar e encaminhar pedidos de informaçâo a secretários
municipais e demais autoridades;

f) devolver à Tesouraria da Prefeitura o saldo existente na Câmara ao
final do exercício;

g) assinar as atas das sessões da Cámara, os editais, as portarias e o
expediente da Câmara;

h) assinar os autógrafos dos Projetos de Lei destinados à sançáo e
promulgação pelo Chefe do Executivo;

i) apresentar a Câmara, na sessáo de enceÍramento do ano legislativo,
resenha dos trabalhos realizados, precedidos de sucinto relatório sobre o seu
desempenho;

j) aceitar ou recusar as proposições apresentadas;
l) distribuir proposiçóes, processos e documentos as Comissôes;

m) Determinar a requerimento do autor à retirada de proposiçóes,
nos termos regimentais;

n) devolver ao autor, quando não atendidas as formalidades
regimentais, proposiçáo em que se pretendido o reexame da matéria anteriormente
rejeitada ou vetada e cujo veto tenha sido mantido;

o) náo aceitar substitutivos ou emendas que náo sejam pertinentes à
proposiçáo inicial;

p) determinar o desarquivamento de proposiçáo, nos termos
regimentais;

q) despachar requerimentos escritos, processos e demais papeis,
solicitar informações e colaboraçóês técnicas para estudo de matéria sujeita à
apreciaçáo da Câmara Municipal;

r) determinar a publicaçáo de todos os atos da Câmara Municipal;
s) Dar andamento legal aos recursos interpostos contra atos seus, da

Mesa, ou de Presidente das Comissôes.
lll - Quanto as Comissões:
a) nomear comissóes especiâis e de representaçáo, nos termos

regimentais observadas as indicaçóes partidárias;
b) designar substitutos para os membros das comissôes, em caso de

vaga, licença ou impedimento ocasional, observada a indicâÇão partidária;
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c) declarar a destituiçáo dos membros das Comissôes, quando
deixarem de comparecer a cinco reunióes consecutivas, sem motivo justificado;

d) convocar e presidir reunióes mensais dos Presidentes das
Comissões Permanentes.

lV - Quanto às relaçóes extemas da Câmara:
a) conceder audiência pública na Câmara em dias e horas prefixadas.
b) manter, em nome da Câmara, todos os contatos com o Prefeito e

demais âutoridades;
c) encaminhar ao Prefeito os pedidos de informações formulados pela

Câmara;
d) representar sobre a inconstitucionâlidade de lei ou ato municipal;
e) solicitar a intervençáo no Município, nos casos admitidos pela

Constituiçáo do Estado;
f) interpelar judicialmente o Prefeito, quando este deixar de colocar à

disposiçáo da Câmara, até o dia 20 (vinte) de cada mês, o valor requisitado, pelo
seu presidente, da parcela correspondente ao duodécimo da dctaçáo orçamentária.

V - Quanto à Política lnterna da Cámara:
a) policiar o recinto da Câmara com auxilio de seus funcionários,

podendo requisitar elementos de corporaçôes civis ou militares para manter a
ordem intema;

b) permitir que qualquer cidadáo assista às sessóes da Câmara, na
parte do recinto que lhe é reservado, desde que:

1 ) apresente-se decentemente trajado;
2) não porte armas;
3) conserve-se em silêncio durante os trabalhos;
4) náo manifeste apoio ou desaprovaçáo ao que se passa em

Plenário;
5) respeite os Vereadores;
6) atenda às determinaçóes da Presidência;
7) não intêrpele os Vereadores.
c) obrigar a se retirar do recinto, sem prejuízo de outras medidas, os

assistentes que náo observarem esses deveres,
d) determinar a retirade de todos os assistentes, se a medida for julgada

necessária;
e) se, no recinto da Câmara, for cometida qualquer infração penal,

efetuar a prisáo em flagrante, apresentando o infrator à autoridade competente,
para a instauraçáo de inquérito;
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f) admitir, no recinto do Plenário e em outras dependências da Câmara,
a seu critério, somente a presença dos Vereadores e funcionários da Secretaria
Administrativa, estes quando em serviço;

g) credenciar representantes, em número não superior a 02 (dois) de
cada órgâo da lmprensa escrita ou falada que solicitar, para trabalhos
correspondentes à cobertura jornalística das sessóes.

Art. 23. Compete ainda ao Presidente:
l- dar posse ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores que náo foram

empossados no primeiro dia da Legislatura e aos suplentes de Vereadores e nos
casos previstos em lei e neste Regimento lntemo;

ll - autorizar as despesas da Câmara e o seu pagamento juntamente
com o Controlador lnterno, de acordo com as normas deste Regimento, dentro dos
limites do orçamento e observadas às disposições legais;

lll - dar andamento legal aos recursos interpostos contra seus atos, de
modo a garantir o direito das partes;

lV - declarar a extinçáo do mandato de Vereador, nos casos previstos
em lei, ouvido o Plenário;

V - justificar a ausência do Vereador às sessôes e as reunióes das
Comissões Permanentes, quando motivada pelo desempenho de suas funçóes em
comissão especial de inquérito ou de representaçáo, e em caso de doenças,
mediante requerimento do interessado acompanhado de atestado médico;

Vl - rubricar os livros destinados aos serviços da Câmara Municipal,
podendo designar funcionários para tal fim.

Vll - providenciar a expedição no prazo de 15 (quinze) dias, das
certidóes que lhe forem solicitadas, bem como atender às requisições judiciais;

Vlll - despachar toda matéria do expediente.
Art.24. O Presidente da Câmara, ou Vereador que esteja no exercício

da Presidência, só poderá votar nos seguintes casos:
I - Na eleição da Mesa;
ll - Quando a matéria exigir, para sua aprovaçáo, o voto Íavorável da

maioria absoluta ou de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara,
lll - Quando houver empate em qualquer votaçáo no Plenário.
Art. 25. Estando o Presidente com â palavra é vedado interromper ou

aparte-á-lo.
Art. 26. Será sempre computada, para efeito de quorum, a presença do

Presidente nos trabalhos.
An. 27. O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas faltas,

ausências, impedimentos ou licenças, ficando, nas duas últimas hipóteses,
investido na plenitude das respectivas funções.
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CAPíTULO V
DOS SECRETÁRIOS

Art. 28. O Primeiro Secretário é o responsável pela parte burocrática
e administrativa da Câmara de Vereadores, tendo como airibuiçôes:

I - No Processo Legisltivo:
a\ faz a chamada dos Vereadores, obedecendo a ordem da lista

nominal e na forma das normas regimentais, apurando as presenças, no caso de
votaçáo ou veriÍicaçáo quorum,

b) fazer a verificaçáo de votaÉo quando solicitado pela Presidênciâ;
c) acompanhar e supervisionar a redaçáo da ata da sessâo, proceder

a sua leitura e assiná-la depois do Presidente;
d) redigir a Ata das Sessôes Secretas;
ll - Na Administração da Câmara Municipal:
a) assinar depois do Presidente e Vice-Presidente, os atos da Mesa

Diretora;
b) auxiliar, a Presidência na inspeção dos serviços da SecretarÍa e na

observância deste Regimento;
c) fiscalizar a organizaçáo do livro de frequência dos Vereadores e

assináJo;
d) autorizar com o presidente a abertura de licitaçóes, sem julgamento

ou dispensa, objetivando o perfeito desempenho administrativo e burocrático da
Câmara Municipal;

e) assinar, juntamente com o Presidente, Controlador lnterno e o
Contador, todos os balancetes mensais e prestações de conta anuais.

Art.29. O Segundo Secretário substituiÉ o Primeiro Secretárío em suas
faltas, âusências, impedimentos ou licenças, Íicando nas duas últimas hipótêses,
investido na plenitude.das respectivas f unçôes.

Parágrafo Unico. Compete ao 2.o Secretário:
l- assinar, juntamênte com o Presidente e o 1o Secretario, os atos de

Mesa, as atas das sessóes e os autógrafôs destinados à sanção.
ll - substituir o ío Secretário nas suas ausências, licenças e

impedimentos.
lll - auxiliar o 1o Secretário no desempenho de suas atribuições, quando

das realizaçôes das sessóes Plenárias.
lV - anotar o tempo que o orador ocupar a Tribuna, quando for o caso

bem como às vezes que desejar utilizáJa.
V - fiscâlizar as despesas e fazer cumprir normas regimentais.
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CAPITULO VI
DAS CONTAS DA MESA DIRETORA

AÉ. 30. As Contas da Mesa Diretora da Câmara Municipal compor-
seão de.

| - balancetes mensais, com relaçáo dos recursos recebidos e
aplicados;

ll - balanço anual geral.
Art. 31. Os balancetes, assinados pelo Presidente e pelo 10

Secretário, e o balanço anual, assinado pela Mesa Diretora, seráo afixados no
saguáo da Câmara Municipal para conhecimento público.

Art. 32. Recebido o Parecer do Tribunal de Contâs sobre o balanÇo
anual, o Presidente o despachará imediatamente, à publicaçáo, à impressáo de
avulsos e a Comissâo de Comissáo de Finançâs e OrÇamento.

§ 1o O Parecer da Comissão dê Finanças e Orçamento, será emitido no
prazo de 30 (trinta) dias, concluído por Projeto de Decrêto Legislativo, que tramitará
em regime de prioridade e proporá a aprovaçâo ou rejeição do Parecer do Tribunal
de Contas.

§ 2o Parâ discutir o parecer, cada Vereador disporá de 15 minutos.

§ 30 Para a votaçáo secreta haverá a disposição dos Vereadores duas
ordens de cédulas, com os dizeres "sim e náo".

§ 4o O parecer prévio prevalecerá por decisáo de 2/3 (dois terços) dos
membros da Câmara Municipal.

Art. 33. Para deliberaçáo, a Cámara Municipal terá o prazo de 90
(noventa) dias contados do dia do recebimento do parecer do Tribunal de Contas,

Art. 34. Rejeitadas as contas, serão imediatamente remetidas ao
Ministério Público, para os devidos fins.

GAPíTULO VTI

DA RENÚNCIA E DA DESTIUIçÃO Ol MESA DIRETORA

Art. 35. Em caso de renúncia do Vereador ao cargo que ocupa na Mesa
Diretora ou em caso de renúncia total da Mesa Diretora, dar-se-á,
independentemente de deliberaçáo do Plenário, a partir do momento em que o seu
respectivo pedido for lido em Sessâo Plenária.

Art. 36. Os membros da Mesa, isoladamente ou em conjunto, poderáo
ser destituídos pelo voto de dois terÇos dos membros da Câmara.

Art. 37. Qualquer membro da Mesa Diretora, poderá ser destituído pelo
voto de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara, quando:
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| - exorbitar das atribuiçôes a ele conferidas por este Regimento.
ll - faltar com o decoro parlamentar, com o qual sáo compatíveis:
a) o abuso das prerrogativâs asseguradas a membros da Câmara

Municipal;
b) a percepçáo de vantagens indevidas;
c) quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas

funçóes e de suas atribuições regimentais.
Art. 38. O processo de destituiçáo terá início por denúncia subscrita, no

mínimo, por'1/3 (um terço) dos membros da Câmara e necessariamente lida em
Plenário por qualquer dos signatários e em qualquer fase da Sessáo, com ampla e
circunstanciada fundamentação sobre as irregularidades cometidas.

§ 1o Oferecida a representação, nos termos deste artigo, seráo
sorteados três Vereadores, entre os desimpedidos, para instituírem a Comissáo
Processante, que se reunirá no prazo das 48 (quarenta e oito) horas seguintes, sob
a Presidência do mais idoso de seus membros.

§ 20 lnstalada a Comissâo PÍocessante, o acusâdo ou acusados seráo
notificados, dentro de 48 (quarenta e oito horas), abrindo-se-lhes o prazo de 10
(dez) dias para a apresentaçáo, por escrito, de defesa prévia.

§ 30 Findo o prazo estâbelecido no parágrafo anterior, a Comissão
Processante conhecendo ou náo da defesa prévia, procederá às diligências que
entender necessárias, emitindo, ao final o seu parecer.

§ 4o O denunciado ou denunciados poderáo acompanhar todos os atos
e diligenciâs da Comissáo Processante.

§ 5" A Comissáo terá o prazo mínimo e improrrogável após o
cumprimento das diligências necessárias, de dez dias para emitir e dara publicaçáo
ao parecer a que alude o parágrafo 30 deste artigo, o qual deverá concluir pela
improcedência das acusaçóes, se julgá-las infundadas, ou em caso contrário, será
elaborado Projeto de Resoluçáo pela Comissáo, propondo a destituição do
acusado ou dos acusados.

Art. 39. O parecer da Comissão Processante será apreciado, em
discussâo e votaçáo única na primeira sessáo ordinária subseqúente à publicaçáo
do parecer.

Art. 40. O Parecer da Comissáo Processente, que concluir pela
improcedência das acusaçóes, será votado por maioria absoluta dos membros da
Câmara e, se aprovado, será definitivamente arquivado.

§ 1o Conclusivo o Parecer pela culpabilidade do acusado ou acusados
o Projeto de Resolução será remetido à Comissáo de JustiÇa e Redaçáo Final, para
emissáo de parecer.
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§ 20 O Projeto de Resolução mencionado no parágrafo anterior, terá
dtscussão e votaçáo única, exigindo-se, para sua aprovação, o voto favorável de
2/3 (dois terços) dos membros da Câmara.

§ 30 Os Vereadores denunciantes poderão exercer o direito de voto em
qualquer fase de votaçáo.

Art. 41. O membro da mesa envolvido nas acusaçóes, nâo poderá
presidir nem secretariar os trabalhos quando e enquanto estiver sendo apreciado o
parecer da Comissão de Justiça e RedaÇão Final, estando igualmente impedido
de participar de sua votação.

An. 42. Para discutir o parecer ou o Projeto de Resolução, cada
Vereador disporá de quinze minutos, exceto o relator e o denunciado ou
denunciados, cada um dos quais poderá falar durante sessenta minutos, sendo
vedada a cessáo de tempo.

Art.43. A Comissáo processante obrigar-se-á a cumprir e obedecer
todos os princípios inseridos na ConstituiÇão Federal e demais normas subsidiárias
à espécie, concernentes a destituição de membros da Mesa Diretora da Câmara
Municipal.

§ 1'O Projeto de Resoluçáo será submetido à discussão e votaçáo
únicas, convocando-se o suplente do denunciado ou denunciados para eÍeitos de
quorum e votaçáo,

§ 20 Náo se concluindo nessa sessáo a apreciaçáo do parecer, o
Presidente que estiver presidindo os trabalhos relativos ao processo de destituiçáo
convocará sessões extraordinánas destinadas integral e exclusivamente ao exame
da matéria, até deliberaçáo definitiva do Plenário.

Art. 44 - A aprovação do Projeto de Resoluçáo, pelo quorum de 2/3 (dois
terços), implicará o imediato afastamento do denunciado ou dos denunciados,
devendo a resoluÇão respectiva ser dadâ à publicação pelo Presidentê que estiver
na direçáo dos trabalhos.

Parágrafo Único. Terá preferência na ordem de inscriçáo,
respêctivamente, o relator do parecer, o denunciado ou denunciados.
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rírulo rrr

DAS COMISSOES

clpírulo r

orsRosçôes PRELTMTNARES

Art. 45 - As Comissóes sáo Orgáos Técnicos, constituídas pelos
membros da Câmara Municipal, em caráter permanente ou transitória e destinadas
a proceder a estudos, realizar investigaçóes, representar a Câmara Municipal,
cabendo-lhes em razáo da matéria e de sua competência:

| - apresentar proposiçóes à Câmara Municipal;
ll - discutir e dar pareceres às proposiçôes a elas submetidas;
lll - realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil;
lV - receber petições, reclamações, representaçóes ou queixas de

qualquer pessoa contra atos e omissóes das autoridades públicas;
V - colher depoimentos de qualquer autoridade ou cidadão, podendo

inclusive propor à Mesa Diretora a realizaçáo de conÍerências, seminános,
palêstras e exposições.

Art. 46. As Comissôes da Câmara serão:
| - Permanentes;
ll - Especiais,
lll - Processante;
lV - de Representação;
V - Parlâmentar de lnquérito e
Vl - Represêntativa.

CAPíTULO II
DAS COMISSOES ESPECIAIS E DE REPRESENTAçÃO

sEcçÃo l
DAS COMISSóES PERMANENTES

Art.o 47. As Comissôes Permanentes, em número de 05 (cinco),
compostas por 03 (três) membros e têm as seguintes denominações:

| - Justíça e Redação Final;
ll - Finanças e Orçamentos;
lll - Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente;
lV - Educação, Saúde e Assistência Social;
V - Etica e Decoro Parlâmentâr:
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§ 10 Cada Vereador, à exceçáo do Presidente, deverá participar,
obrigatoriamente, da constituição de pelo menos ume Comissão Permanente.

§ 20 Os membros das Comissões Permanentes teráo mandato de 02
(dois) anos, exercerão suas funçóes até o término do biênio da legislatura, para a
qual tenham sido eleitos ou designados.

DA coMposrçÃo DA:T§râSJL.. r.**o*=*r=,
Art. 48. A composiçáo das Comissóes Permanentes sêrá feita de comum

acordo pelos líderes, assegurando-se, tanto quanto possível, a representeçáo
proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares.

Parágrafo Único. Na constituiçáo das Comissóes Permanentes, para
efeito de composiçáo, figurará sempre o nome do Vereador efetivo ainda que
licenciado-

Art.49. Náo havendo acordo, proceder-se-á a escolha dos membros das
Comissôes Permanentes por eleiçáo da Câmara Municipal, votando cada Vereador
em um único nome, para cada Comissáo, considerando-se eleitos os mais votados.

§ 1o Procederão tantos escrutínios quantos forem necessários para
completar o preenchimento de todos os lugares de cadâ Comissáo.

§ 20 Havendo empate, considerar-se-á eleito o Vereador do partido que
resguardar a proporçáo partidária.

§ 3o se os êmpatados se encontrarem em igualdade de condições,
ocupará a vaga o mais idoso.

Art.50. A votação para a constituiçáo de câda uma das Comissóes
Permanentes far-se-á mediante voto secreto, em cédula separada, impressa,
digitada ou manuscrita e com a indicaçáo do nome do votado.

Art. 51. A constituição das Comissôes Permenentes far-se-á na primeira
semana da Sessáo Legislativa, observado o art.48 deste Regimento ou na semana
sêguinte se seguido do artigo 49.

Art. 52. Constituídas as Comissóes Permanentes, reunir-se-á cada uma
delas para, sob a Presidência do Vereador mais idoso proceder à eleiçáo do
Presidente e do Vice-P residente.

Parágrafo Único. Enquanto náo for possível a eleição prevista neste
artigo, a Comissáo será presidida, interinamente, pelo mais idoso dos seus
membros.

Art. 53. Os membros das Comissóes Permanentes seráo destituídos,
caso não compâreÇam a cinco reunióes ordinárias consecutivas.
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§ 1o A destituiçáo dar-se-á por simples petição de qualquer Vereador
dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, o qual, após comprovar a
autenticidade das faltas, declarará vago o cargo na Comissão.

§ 2o Não se aplicará o disposto neste artigo ao vereador que
comprovadamente justifique sua ausência.

§ 30 O Vereador destituído nos termos deste artigo náo poderá ser
designado para integrâr nenhuma outra Comissáo Permanente até o final da
Sessáo Legislativa.

Art. 54. No caso de vaga, licença ou impedimento de qualquer membro
das Comissóes Permanentes caberá ao Presidente da Câmara a designação do
substituto, mediante indicaçáo do líder do partido a que pertença à vaga.

Parágrafo Unico. A substituiçáo perdurará enquanto persistir a licença
ou o impedimento.

Art. 55. Poderáo participar das reunióes das Comissóes Permanentes
como convidados, técnicos de reconhecida competência ou representantes de
entidades idôneas, em condições de propiciar esclarecimentos sobre assuntos
submetidos à sua apreciaçáo.

Parágrafo Único. O convite será formulado pelo Presidente da
Comissáo, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer Vereador.

sEcÇÃo ilr
DA COMPETÊNCIA DAS COMISSOES PERMANENTES

Art.56. Compete as Comissóes Permanentes, além das atribuiçóes
definidas no artigo 45 deste Regimento:

I - estudar proposrções e outras matérias submetidas ao seu exame,
dando-lhe parecer e oferecendo.lhes substitutivos ou emendas, quando julgar
oportuno;

ll - promover estudos, pesquisas, e investigaçóes sobre questóes de
interesse público, relativo à sua competência:

lll - tomar a iniciativa da elaboração de proposiçóes ligadas ao estudo
de tais questóes ou decorrentes de indicaçáo da Câmara Municipal ou de
dispositivos regimentais.

Art. 57. E de competência específica:
| - Da Comissáo de Justiça e Redaçáo Final:
a) manifestar-se sobre todos os assuntos entregues a sua apreciaçáo,

quanto ao seu aspecto constitucional, legal, regimental, gramatical e lógico e ainda,
quanto à técnica legislativa de projetos, emendas ou substitutivos sujeitos à
apreciaçáo da Câmara ou de suas Comissóes, cujas matérias, náo poderáo
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tramitar na Gâmara sem seu parecer, salvo nos casos expressamente previstos
neste Regimento lnterno.

b) a Comissão de Justiça e Redação Final emitirá parecer sobre todos
os processos que tramitarem pela Câmara, ressalvados a Proposta Orçamentária
e o Parecer Prévio da Prestaçáo de Contas do Município e Câmara Municipal
emitido pelo Tribunal de Contas.

c) redigir o vencido para segunda discussáo e oíerecer redação final
aos projetos, exceto da lei orçamentária, bem como, for o caso, propor a
reabertura da discussáo, nos termos regimentais.

ll - Da Comissáo de Finanças e OrÇementos:
a) emitir parecer sobre todos os assuntos de caráter econômico e

financeiro;
b) proposta Orçamentária, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes

Orçamentária;
c) o Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado, relativo a

prestação de contas do Prefeito e da Mesa da Câmara;
d) proposiçóes reÍerentes à matéria tributária, abertura de créditos

adicionais, empréstimos públicos e as que, direta ou indiretamente, alierem a
despesa ou a receita do MunicÍpio, acarretem responsabilidade ao Êrário Municipal;

e) proposiçôes que fixem os vencimentos do funcionalismo, os
subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e dos Secretários Municipais;

f) as que, direta ou indiretamente, representem mutaçáo patrimonial
do Município;

g) licitação e contratos administrativos.
lll - Da Comissáo de Obras, SêrviÇos Públicos, Atividades Privadas e

Meio Ambiente:
a) compete a Comissáo de Obras, Serviços Públicos, Atividades

Privadas e Meio Ambiente, emitir parecer sobre todos os processos concernentes
à realizaçáo de obras e execuçáo de serviços pelo Município, Autarquiâs,
Eniidades, Paraestatais de Concessionárias de Serviços Públicos, e outras
atividades administrativas ou privadas sujeiias à deliberaçáo da Câmara.

b) Plano Diretor;
c) desenvolvimento urbano;
d) habitaçáo, infra-estruture urbana e saneamento básico;
e) transportes coletivos;
fl integraçáo e plano regional;
g) defesa civil;
h) sistema municipal de estradas de rodagem e transporte em geral;
i) produçáo agrícola, mineral e industrial;
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j) serviços públicos;
l) obras públicas e particulares.
m) meio ambiente, recursos naturâis renováveis, flora, Íauna e solo.
lV - Da Comissão de Educaçáo, Saúde e Assistência Social:
a) emitir parecer sobre os processos referentes à Educaçáo, Ensino e

Artes, Patrimônio Histórico, Esportes, Higrene e Saúde Pública e Obras
Assistenciais;

b) preservação e proteção de culturas populares;
c) tradiçáo do município:
d) desenvolvimento cultural,
e) desporto e lazer;
f) criança, adolescente e idoso;
g) qualidade dos alimentos e defesa do consumidor;
V - Da Comissáo de Etica e Decoro Parlamentar:
a) atuar para preservar a dignidade do mandato parlamentar do

Legislaiivo, auxiliar o presidente da Câmara Municipal na manutençáo do decoro,
da ordem e da disciplina, instruir processos contra os vereadores e elaborar
projetos de resoluçáo que importem em sançóes éticas que devam ser submetidas
ao Plenário.

b) instaurar e controlar os prazos dos processos disciplinares por
conduta atentatória ao decoro parlamentar;

c) decidir recursos de sua competência;
d) responder às consultas sobre matérias de sua competência;
e) instaurar e controlar os prazos do processo disciplinar por conduta

atentatória à ética e ao decoro parlamentar;

0 desincumbir-se dê outras atribuiçóes que lhe confere o Regimento
lnterno e o Código de.Etica e Decoro Parlamentar.

Parágrafo Unico. Os campos temáticos ou áreas de atividades de cada
Comissáo Permanente abrangem ainda os órgáos e programas governamentais
com eles íelacionados e respectivo acompanhamento e fiscalizaçáo orçamentária,
sem prejuízo da competência da Comissáo de Fiscalizaçáo.

sEcçÃo tv
DOS PRESIDENTES E VICE.PRESIDENTÉS

DAS COMISSóES PERMANENTES

Art. 58. Os Presidentes e Vice-Presidentes das Comissóes Permanentes
seráo escolhidos em eleiÇáo interna, na forma do art. 52 deste Regimento.

27



ESTADO OE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE coLÔNn LEoPoLDINA. AL.

Parágrafo Único. Os Presidentes das Comissões Permanentes reunir-
se-ão mensalmente, sob a presidência do Presidente da Câmara Municipal, para
examinar assuntos de interesse comum e tomar providencias sobre o melhor e mais
rápido andamento das proposições.

Art. 59. Ao Presidente da Comissáo Permanente compete:
| - fixar, de comum acordo com os membros da Comissão o horário das

reuniões ordinárias;
ll - convocar reunióes extraordinárias, de ofício ou a requerimento da

maioria dos membros da Comissáo;
lll - submeter a votos as questões sujeitas à deliberação de Comissáo e

proclamar o resultado da votação;
lV - presidir as reuniões e manter a ordem;
V - determinar a leitura das Atas das reuniões e submetàlas a votos;
Vl - conceder a palavra durante as reunióes;
Vll - advertir o orador que se exceder no decorrer dos debates ou faltar

a consideraçóes pera com seus pares;
Vlll - interromper o orador que se desviar da matéria em debate;
lX - submeter a voto as questões em debate e proclamar os resultados

das votaçóes;
X - conceder vista dos processos, fazendo observar os prazos

regimentais, exceto quanto às proposiçóes com prazo fatal para apreciação;
Xl - assinar em primeiro lugar os pareceres da Comissão;
Xll - solicitar ao Orgáo de Assessoramento lnstitucional, de sua

iniciativa, ou a pedido do Relator, a prestação de Assessoria ou Consultoria
Técnica, durante as reunióes da Comissão ou para instruçáo das matérias sujeitas
à sua aprovaçáo;

Xlll - representar a Comissáo na relaçáo com a Mesa e o Plenário.
Art. 60. O Presidente da Comissáo Permanente poderá funcionar como

relator e terá direito a voto, em caso de empate.
Art. 61. - Dos atos do Presidente das Comissóes Permanêntes, cabe, a

qualquer membro, recurso ão Plenário, obedecendo-se ao art- 250 deste
Regimento.

Art- 62. O membro da Comissão que estiver no exercício da presidência
das Comissóes Permanentes, responde pelos seus atos, na forma do artigo
anterior.

Art.63. Quando duas ou mais Comissóes Permanentes apreciarem
qualquer mãtéria em reunião conjunta, a presidência dos trabalhos caberá ao mais
idoso Presidente de Comissáo, dentre os presentes, se desta reuniáo conjunta náo
estiver, participando a Comissão de Justiça e Redação, hipótese em que a direção
dos trabalhos caberá ao Presidente desta Comissáo.
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Art. 64. Os Presidentes das Comissôes Permanentes poderão reunir- se
mensalmente sob a presidência do Presidente da Câmara para examinar assuntos
de interesses comuns das Comissôes e assentar providências sobre o melhor e
mais rápido andamento das proposiçôes.

§ 1o O Presidente das Comissôes terá voto em todas as deliberaçóes
intemas.

§ 2o Nas ausências de dois membros não haverá reunião da
Comissão.

Art. 65. Ao membro da Comissáo Permanente mais idoso compete

substituir o Presidente da Comissáo Permanente em suas ausências, Íaltas,
impedimentos e licenÇas.

sEcçÃo v
DAS REUNIOES

Art. 56. As Comissóes Permanentes reunir-se-ão:
| - Ordinariamenie na Sede da Câmara Municipal, uma vez por semana

à em dia e horário prefixado, quando de sua 1a (primeira) reuniáo.
ll - Extraordinariamentê, sempre que necessário, mediante

convocação escrita, quando fêita por ofício pelos respectivos Presidentes ou a
requerimento da maioria dos seus membros, mencionando-se em ambos os casos,
a matéria que deve ser apreciada, dispensando-se a comunicaçáo escrita, se
todos os membros estiverem presentes, com antecedência de vinte e quatro horas
no mínimo.

lll - em nenhum caso, ainda que se trate de reunião extraordinária, o seu
horário poderá coincidir com a Ordem do Dia das Sessões da Câmaía Municípal.

Art. 67. As reunióes das Comissões serão públicas, reservadas e
secretas.

§ 1" As reuniões seráo públicas, salvo quando, por deliberação da
maioria dos seus membros, ameaçadas a autonomia e a liberdade da palavra e
votos dos Vereadores.

§ 20 Seráo reservadas a juízo da Comissão, as reuniôes em que haja
matéria que deva ser debatida apenas com a presença de funcionários a serviço
da Comissão e de terceiros devidamente convocados.

§ 30 Nas reuniôes secretas, servirá como secretário da Comissáo, por
designaçáo do Presidente, um dos seus membros.

§ 4o Só os Vereadores poderão assistir as reunióes secretas.
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SEGÇÃO VI
DOS TRABALHOS

Art. 68. Os trabalhos das Comissões seráo iniciados com a presença da
maioria de seus membros.

Parágrafo Único. O comparecimento dos membros da Comissão quer
nas reuniões ordinárias, quer nas extraodinárias, será registrado em ata.

Art. 69. O Presidente da Comissáo tomará assento a Mesa, à hora
designada para o início da reuniáo, e declarará abertos os trabalhos, que
observarão a seguinte ordem:

| - leitura pelo Secretário da ata ânterior;
ll - leitura sumária do expediente;
lll - comunicaçáo pelo Presidente da Comissáo das matérias

recebidas;
lV - leitura dos pareceres cujâs conclusôes, votadas pela Comissáo

em reuniáo ãnterior, náo tenham sido redigidas;
V - Ieitura, discussão e votaÇáo de requerimentos, rêlatórios e

pareceres.
Parágrafo Único. Essa ordem poderá ser alterada pela Comissão para

tratar de matéria em regime de urgência ou prioridade, a requerimento de
quaisquer dos seus membros.

Art. 70. As Comissôes, isoladamente, teráo os seguintes prazos para
emissão de parecer sobre as proposiçóes e sobre as emendas oferecidas, salvo as
exceções previstas neste Regimento:

| - de três dias, nâs matérias em regime de urgência;
ll - de nove dias, nas matérias em regime de prioridade;
lll - de quatorze dias, nas matérias em regime de tramitaçáo ordinária.
§ 1o Findo o prazo de que trata o presente artigo, a matéria será incluída

na Ordem do Dia, a requerimento do autor do projeto ou de qualquer Vereador,
ouvido o Plenário.

§ 2o lncluída a proposição na Ordem do Dia, sem parecerês, o
Presidente da Câmara designará um relator especial para dar parecer, podendo
conceder-lhê prazo náo excedente a 24 (vinte e quatro horas) para estudo dâ
matéria.

§ 30 No caso de emendas ou substitutivos oferecidos em Plenário, os
parêceres serão emitidos nos prâzos estabelecidos nos incisos deste artigo.

§ 40 Não serão admitidas emendas estrânhas ao mérito do projeto.
Art. 71. Para as matérias submetidas às Comissões, deveráo ser

designados Relatores dentro de48 (quarenta e oito horas), exceto para as matérias
em regime de urgência, quando a designação será imediata.
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Ar1. 72. O relator soliciiará ao Presidente da Comissão reuniáo
extraordinária, sempre que necessário, para não ultrapassar os prazos referidos no
artigo anterior.

Art. 73. Lido o parecer emitido pelo relator designado na forma do artigo
anterior, será ele submetido à discussão.

§ '1o Encerrada a discussão, seguir-se-á imediatamente a votaçáo do
parecêr, que, se aprovado em todos os seus termos, será tido como da Comissáo,
assinando-o os seus membros presentes.

§ 2o O parecer náo acolhido pela Comissáo, constituirá voto em
separâdo.

§ 3o O voto em separado divergente do parecer, desde que aprovâdo
pela Comissáo, constituirá o seu parecer.

Art. 74. O Pedido de vista de proposições nas Comiss6es respeitará
os seguintes prazos:

| - de um dia, nos casos em regime de prioridade;
ll - de três dias, nos casos em regime de tramitação ordinária.
§ 1o Náo se concederá vista:
I - a quem já a tenha obtido;
ll - nas proposiçóes em regime de urgência;

§ 2" O pedido de vista será conjunto e na Secretária da Comissáo,
quando ocorrer mais de um pedido.

Art. 75. Para efeito de contagêm, os votos seráo considerados:
I - favoráveis os:
a) - pelas conclusões;
b) - com restrições;
c) - em separado - náo divêrgente das conclusóes;
ll - contrários:
a) - Os vencidos.
Parágrafc Unico. Sempre que adotar parecer com restriÉes, o membro

da Comissáo é obrigado a anunciar em que consiste a sua divergência, para
constar da ata.

Art. 76. Quando algum membro da Comissão retiver em seu poder, após
requisição do Presidente, documentos a ela pertencentes será o fato comunicado
à Mesa Diretora, que. deliberará a respeito.

Ar1. 77. E permitido a qualquer Vereador assistir as reunióes das
Comissões, tomar parte nas discussóes, apresentar exposições escritas e sugerir
emendas.

Art. 7A. E assegurado ao representante de qualquer Associaçáo
Comunitária, de classe ou de caráter cívico, o direito de usar a palavra para
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opinar nas Comissôes Permanentes, sobre matéria sujeita ao seu
pronunciamento.

Art. 79. Toda Comissáo pode programar audiência pública com entidade
da sociedade civil.

Art. 80. As Comissóes poderão rêquerer ao presidente da Câmara
Municipal a audiência ou colaboração de Secretários Municipais, dirigentes de
Autarquias, Sociedades de Economia Misia ou Pública de lnstituiçôes Culturais e
de outros Orgâos para apreciaçáo de matéria sujeita ao seu pronunciamento.

Art. 81. As Comissões poderáo requisitar ao Poder Executivo, por
intermédio do Presidente da Câmara Municipal, indêpendente de manifestaÇáo do
plenário, todas as informações julgadas necessárias.

Parágrafo Unico. O pedido de inÍormaçáo ao Poder Executivo
interrompe os prazos previstos no artigo 70.

Art. 82. As Comissões de lnquérito poderão requisitar ao Poder
Executivo independente de manifestaçâo plenária, e sem intermediãçáo, todas as
informaçóes julgadas necessárias.

Art. 83. O recesso da Câmara interrompe todos os prazos consignados
neste capitulo.

ParágraÍo Unico. O disposto neste artigo náo se aplica aos Projetos de
Lei de Dtretrizes Orçamentárias e Orçamento anual.

sEcÇÃo ur
DA D|STR|BUtÇÃO

Art. 84. A distribuiçáo de matéria à Comissáo será feita pelo Presidente
da Câmara Municipal, dentro de dois dias depois de recebida.

§ '1o Quando qualquer proposição for distribuída a mais de uma
Comissáo, cada qual dará seu parecer separadamente, ouvindô.se em primeiro
lugar, a Comissáo de Justiça e Redação Final.

§ 2.o - O projeto sôbre o qual deve pronunciar-se mais de uma Comissáo
será encaminhado diretamênte de uma para outra, respêitando o prazo dô artigo
71, devendo o auxiliar legislativo dar ciência ao Presidente, do seu término.

ArL 85. As Comissóes poderáo realizar reunióes conjuntas, que serão
presididas pelo Presidente mais idoso.

Parágrafo Unico, Quando sobre a matéria objeto da reuniáo, tiver de ser
emitido parecer, competirá ao Presidente designar o Relator.

Art. 86 - A Comissâo que pretender a audiência de outra, solicitá-la-á,
no próprio processo, ao Presidente da Câmara Municipal, que decidirá a respeito.
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sEcÇÃo uil
DOS PARECERES

Art. 87. Parecer é o pronunciemento das Comissóes sobre qualquer
matéria, suieita ao seu estudo, emitido com observáncia nas normas estipuladas
nos parágrafos seguintes:

§ 1o o Parecer constará de três partes:
I - relatório em que se fará exposição da matéria em exame,
ll - voto do relator em termos sintéticos, com a sua opiniáo sobre a

conveniência ou rejeiçáo, total ou parcial da matéria, ou sobre a necessidade de se
lhe der substitutivo ou se lhe oferecer emendas;

lll - conclusáo, com assinatura dos Vereadores que votarem a favor
ou contra.

§ 2o É indispensável o relatório nos pareceres de substitutivos,
emendas ou subemendas.

§ 3" O Presidente da Câmara devolverá a Comissáo ou ao Relator
Especial o parecer escrito que náo atenda as exigências deste artigo, a fim de ser
devidamente redigido.

§ 40 Os pareceres dados em Plenário, bem como as retificações, nos
casos expressos neste Regimento obedeceráo às normas seguintes:

l- o Presidente da Câmara Municipal convidará o Presidente da
Comissão a relatar ou designar relator especial para a proposiÇão;

ll - o Presidente da Comissáo ou relator designado dará o parecer, e se
não houver qualquer manifestação contrária por parte dos demais membros da
Comissão, presentes no momento, em Plenário, o parecer será tido como da
Comissáo.

lll - havendo manifestaÇão contrária imediata de qualquer membro dâ
Comissão, presente no Plenário, o Presidente da Cámara tomará os votos dos
membros da Comissáo presentes no Plenário, sendo considerado como parecer o
resultado da maioria dos votos obtidos. Neste caso, será assegurado ao membro
da Comissáo o tempo de 10 minutos para prolatar seu voto em separado;

lV - no caso de empate prevalecerá o voto do relator.
Art. 88. Concluído o parecer da Comissão de Justiça e Redaçáo pela

inconstitucionalidade, de qualquer proposiçáo, deverá a mesma ser submetida ao
Plenário, a fim de, em discussáo e votação única, ser apreciada essa preliminar.

§ 1o Aprovado o Parecer da Comissáo de Justiça e Redaçáo Final
pela inconstitucionalidade da proposiçáo, esta será arquivadâ.
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§ 20 Rejeitado o Parecer, será a proposição encaminhada às demais
Comissôes.

CAPíTULO ItI
DAS ATAS

Art. 89. Das reunióes das Comissões, lavrar-se-ão atas, as quais serão
numeradas anualmente, a partir do número 01 (um), com sumário do que nelas
houver ocorrido.

I - A ata da reuniâo anterior, uma vez lida, dar-se-á por aprovada
independentemente de discussào e votação, devendo o Presidente da Comissáo
assiná-la e rubricar-lhe todas as folhas;

ll - Se qualquer Vereador pretender rêtificar a Ata formulará o pedido por
escrito, o qual será necessariamente referido na Ata seguinte, cabendo ao
Presidente da Comissáo acolhê{o ou não, e dar explicações, se julgar conveniente;

lll - As atas seráo digitadas em folhas avulsas e encadernadas
anualmente,

lV - As atas das reuniões secretas serão lavradas por quem às tenham
secretariado e depois de assinadas e rubricadas pelo o Presidente e pelo
Secretário, serão lacradas e recolhidas do arquivo da Câmara Municipal.

CAPíTULO IV
DAS COMISSÕES PROCESSANTES

Art. 90. As Comissóes Processantes seráo constituídas com as
seguintes f inalidades:

§ 1o Apurar infraçôes político-adminstrativas do Prefeito e dos
Vereadores, no desempenho de suas funçóes, nos termos da Legislaçáo municipal
pertinente, bem assim do Decreto-Lei no 2O1167, de 17 de fevereiro de 1997.

§ 20 Destituir os membrôs dâ Mesa Diretora nos termos constantes deste
Regimênto.

§ 30 Aplicar-se.á no que couber ao processo de cassaçáo do mandato
do Prefeito e Vereador por infraÇóes político-administrativa definidas na Legislaçâo
Municipal o procedimento adotado pelo DecretGlei n.o 2A1167, que obedecerá ao
seguinte:

| - a denúncia escrita da inÍração poderá ser feita por qualquer eleitor do
município, com â exposiÇão dos fatos e â indicaçáo das provas. Se o dênunciante
for Vereador, ficará impedido de votar a denuncia e de integrar a
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Comissáo Processantê podendo, todavia, praticar todos os atos da acusaçáo. Se
o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a presidência ao substítuto
legal, para os atos do Processo, e só votará se neeessário para completar o quorum
de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual
náo poderá integrar a Comissão Processante,

ll - de posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessáo.
determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido
o recebimento, pelo voto de 2/3 (dois terços) dos votos da Câmara, na mesma
sessáo será constituída a Comissáo Processante, com três Vereadores soÉeados
entre os quais elegeráo, desde logo, o Presidente e o Relator, obedecendo à
proporcionalidade partidária;

lll - recebida a denúncia, o Presidente da Comissáo, iniciará os
trabalhos, dentro de 05 (cinco) dias, notificando o denunciado, com a remessa de
cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de 10 (dez)
dias, apresente defesa prévia por escrito, indique as provas que pretender produzir
e arrole testemunhas, até o máximo de 10 (dez);

lV - se estiver ausente do Município, a notificaçáo far-se-á por edital
publico duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de 03 (três) dias, pelo menos,
contado o prazo da primeira publicaçáo. Decorrido o prazo de defesa, a Comrssáo
Processante emitirá parecer dentro de 05 (cinco) dias, opinando pelo
prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido
ao Plenário. Se a Comissáo opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará
desde logo, o início da instruçáo, e determinará os atos de diligências e audiências
que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciante e inquiriçáo das
testemunhas;

V - o denunciante deverá ser intimado de todos os atos do processo,
pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos,
de vinte e quatro horas, sendo-lhe permitido assistir as diligências e audiênciâs,
bem como formular perguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse
da defesa;

Vl - concluída a instruçáo, será aberta vista do processo ao
denunciado, para razões finais escritas, no prazo de cinco dias, e após, a Comissão
Processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusaçáo
e solicitará ao Presidente da Câmara a convocaçáo de sessáo para o julgamento.
Nesta sessáo, o processo será lido, integralmente e, a seguir, os Vereadores que
o desejarem poderáo manifestar-se verbalmênte, pelo tempo máximo de quinze
minutos cada um, e, ao final, o denunciado, ou seu procurador, que terá o prazo
máximo de 02 (duas) horas, para produzir sua defesa;
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Vll - concluída a defesa, proceder-se-á tantas votaçôes nominais,
quantas forem às infrações articuladas na denúncia. Considerar-se-á afastado, do
cargo, o denunciado que Íor declarado, pelo voto de 2/3 (dois terços), pelo menos,
dos membros da Câmara, incurso em qualquer das infrações especificadas na
denuncia;

Vlll - concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará
imediatamente o resultado e fará lavrar ata que consigne a votação nominal sobre
cada infraçáo, e, se houver condenaçáo, expedirá o competente Decreto
Legislativo de Cassaçáo do Mandato do Prefeito, ou Resoluçáo, se Vereador. Se o
resultado da votação for absolutório, o Presidente determinará o arquivamento do
processo. Em qualquer dos casos, o Presidente da Câmara comunicará a Jusiiça
Eleitoral o resultado;

lX - O prazo de conclusáo dos trabalhos da Comissáo Processante será
de 90 (noventa) dias, contados da data em que se efetivar a notiÍicação do acusado,
transcorrido o prazo sem o.julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo
de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos.

CAPíTULO V

DA CONSTITUtÇÃO DAS COMTSSOES

sEcÇÃo I

DAS COMISSÔES ESPEGTAIS E DE REPRESENTAÇÃO

Art. 91. As Comissóes Especiais sáo aquelas que sê destinam à
elaboraçáo e apresentação de estudos de problemas municipais e a tomada de
posiçáo da Câmara em outros assuntos de reconhecida relevância e Íuncionarão
na sede da Câmara Municipal.

ParágraÍo Único. Náo caberá constituiçáo de Comissão Especial para
tratar de assunto de competência específica de qualquer das Comissóes
Permanentes,

Art.
requerimento
Municipal.

Parágrafo Único. O requerimento a que alude este artigo,
independentemente de parecer, terá uma única discussão e votação na ordem do
dia da sessáo subseqüente àquela de sua representaçáo.

Art. 93. O requerimento propondo a constituiÉo de Comissáo Especial
deverá indicar, necessariamente:

| - a finalidede, devidamente fundamenÍada;
ll- o número de membros;

92. As Comissóes Especiais serão constituidas mediante
subscrito por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara
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lll - o prazo de funcionamento,
Art. 94. Ao Presidente da Câmara caberá indicar os Vereadores que

comporão a Comissáo Especial assegurando-se, tanto quanto possível, a
representação proporcional dos partidos.

Parágrafo Único. Será presidente da Comissáo Especial
signatário do requerimento que a propôs.

Art. 95 - Concluídos seus trabalhos, a Comissão Especial
parec€r sobre a matéria enviando-o a publicação.

§ 1o - Deverá o Presidente da Comissáo Especial comunicar em
Plenário, através de Questão de Ordem, a conclusáo de seus trabalhos,
mencionando a data em que o parecer foi publícado.

§ 2.o Sempre que a Comissáo Especial iulgar necessário consubstanciar
o resultado do seu trabalho numa proposição, apresentá-la-á em separado,
constituindo seu parecer e respectiva justificaçáo.

Art. 96. Se a Comissâo Especial não se instalar dentro de 05 (cinco) dias
úteis após a designação de seus membros ou deixar de concluir seus trabalhos
dentro do prazo estabelecido, ficará automaticamente enintâ, salvo se o Plenário
houver aprovado, antes do término do respectivo prazo, requerimento com
assinatura da maioria dos membros da Comissáo, prorrogando seu prazo de
funcionamento, que não excederá a metade do inicialmente fixado para a conclusão
dos trabalhos.

§ 1o Contar-s+.á como início de prazo de prorrogaçáo o dia subsequente
a data do término do prazo inicial.

§ 20 Náo será concedida mais de uma prorrogaçáo a cada Comissáo.
ArL 97. As Comissões de Representação têm por finalidade representar a
Câmara em atos externos, de caráter social ou cultural, e seráo constituídas

por deliberação da Mesa Diretora, do presidente da Câmara Municipal ou a
requerimento subscrito no mínimo, pela maioria absoluta da

Câmara Municipal, independentemente de deliberação do Plenário.
§ 1o Os membros da Comissáo de Representaçáo serão designados de

imediato pelo Presidente da Cámara.
§ 20 A Comissáo de Representação constituída ou a requerimento da

maioria absoluta da Câmara Municipal será sempre prêsidida pelo pnmeiro de seus
signatários, quando dela não faça parte o Presidente da Cámara Municipal.

o primeiro

elaborará
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sEcÇÃo ll
DAS COMTSSÓES PARLAMENTARES DE ]NQUÉRITO

suBs_EcÇÃo ! -DA CONSnTUIÇAO DAS COMISSOES

Art. 98. A Comissão Parlamentar de lnquérito destina-se a apurar ou
investigar por prazo certo, fâto determinado que se julgue na competência da
Câmara Municipal e seráo constituídas mediante requerimento com assinatura de
pelo menos de 1/3 (um terço) dos membros da Câmara e aprovação pelo Plenário
de pelo menos 2/3 (dois terços) dos referidos membros da Câmara.

§ 10 Recebido o requerimento aprovado pelo Plenário da Câmara, o
Presidente, mandá-lo-á a publicaçáo, desde que satisfeitos os requisitos
regimentais, nomeando seus membros.

§ 2o A Comissáo que poderá atuar tambem durante o recesso
parlamentar, terá prazo de até 120 (cento e vinte) dias, prorrogável por até metade,
mediante deliberaÇáo do Plenário, para conclusáo dos seus trabalhos.

§ 30 A Comissáo parlamentar de lnquérito terá 03 (três) membros,
admitido um suplente.

§ 4" No dia previamente designado, náo havendo número para deliberar,
a Comissão de lnquérito poderá tomar depoimênto das testemunhâs ou
autoridades convocadas, desde que estejam presentes o Presidente e o Relator.

§ 5o O Presidente da Comissão Parlamentar de lnquérito será o
primeiro signatário do requerimento.

suBSEcçÃo il
DAS ArRrBUrçÔeS olS COM§SÕES

Art. 99 - No exercício de suas atribuições, a Comissáo de lnquérito
poderá:

| - determinar diligências, perícias e sindicâncias;
ll - ouvir indiciados e testemunhas;
lll - requisitar dos Órgáos da administraçáo direta, indireta e funcional

informaçóes e documentos;
lV - solicitar audiência de Vereadores, convocar Secretários

Municipais e tomar depoimentos de autoridades;
V - requerer do Tribunal de Contas a realização de inspeçóes e

auditorias que entender necessárias;
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Vl - estipular prazo para atendimento de qualquer providencia ou
realizaÇáo de diligencias sob âs penas da lei, exceto quando da alÇâda de
Autoridade Judiciária.

§ 1o Os indiciados e as testemunhas serão notificados
administrativamente ou, se necessário na fora do Código de Processo Penal.

§ 20 Por deliberaçáo da Comissão, o Presidente poderá, dando prévio
conhecimento à Mesa Diretora, incumbir qualquer dos seus membros ou servidorês
a sua disposição da realizaçáo de diligencias ou sindicâncias.

§ 3o A Comissão poderá requisitar servidores da Câmara Municipal e em
caráter transitório, nos termos da legislaçáo em ügor, de qualquer secretaía ou
representante de órgão da administraÇão municipal que possa cooperar no
desempenho de suas funções.

suBsEcÇÃo il
DOS PROCEDIMENTOS DAS COMISSÕES

Art. 100. Os trabalhos das Comissões de lnquérito obedeceráo ao
disposto neste Regimento lntemo e, no que for cabível, às normas da legislaçáo
federal, e em especial, às da Lei Federal n.o í.579, de 18 de março de 1952 e,
subsidiariamente, às do Código de Processo Penal.

Art. 101 . Ao término dos trabalhos, a Comissáo apresentará relatório
circunstanciado com suas conclusões, que será publicado e encaminhado:

l- à Mesa Diretora, para as providencias da alçada desta ou do
Plenário, propondo, conforme o caso, Projeto de Lei, de Decreto Legislativo, de
Resolução ou lndicaçáo, que será incluída na Ordem do Dia no decorrer de 05
(cinco) sessóes;

ll - ao Ministério Público ou a Procuradoria Geral do Municipio, com
cópia da documentaçáo, para que promova a responsabilidade civil ou criminal por
infrações apuradas e adotem outras medidas decorrentes de suas funçóes
institucionais;

lll - ao Poder Executivo, para adotar as providencias saneadoras de
caráter disciplinâr e administrativo deconentes do artigo 37, parágrafos 2o ao 6o da
Constituição da República e demais dispositivos constitucionais e legais aplicáveis,
assinando prazo hábil para seu cumprimento.

lV - à Comissão Permanente que tenha maior relaçáo com a matéria, a
qual incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior.

V - a Comissáo de Finanças e Orçamênto e ao Tribunal de Contas do
Estado para as píovidências cabíveis.

Parágrafo Unico. Nos casos dos incisos lll, lV e V, o envio será feito pelo
Presidente da Câmara Municipal, durante o prazo de 05 (cinco) sessóes.
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sEc_çÃo 11r

DISPOSTÇOES COMUNS

Art. 102. Aplicam-se às Comissôes Pârlamentares de lnquéritos e de
RepresentaÇão no que couber, às disposiçóes regimentais relativas às Comissóes
Permanentes.

sEcÇÃo N
DA COMISSÃO REPRESENTATIVA

AÉ. 103. Durante o recesso, haverá uma Comissão Representativa da
Câmara MunicÍpal, composta na última sessão Ordinária do período legislativo e
integrada pelos membros da Mesa Diretora e um representante de cada bancada,
cujas atribuiçôes serão definidas neste Regimento lnterno.

Art. 104. A Comissáo instalar-se-á no primeiro dia útil do recesso
parlamentar.

§ 1o A Comissáo constituir-se-á em órgão de apoio à Mesa Diretora e
atuará nos períodos de recesso.

§ 20 São atribuiÉes da Comissão Representativa:
| - zelar pelas prerrogativas da Câmara Municipal e dos seus

membros;
ll - zelar pela competência legislâtiva da Câmara Municipal, em Íase

de atribuiçáo normativa do Poder Executivo;
lll - autorizar o Prefeito e o Vice-Prefeito a se ausentarem do município

pelos prazos a seguir, se a ausência for solicitada em perÍodos de recesso da
Câmara Municipal e para estes programadas:

a) o Prefeito, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, ou se a
ausência for ditada por viagem ao exterior, por qualquer prazo,

b) vice-prefeito, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.
lV - sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder

de regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, desde que se caracterize
a necessidade da medida cautelar em ceráter urgente;

V - exercer a competência administrãtiva da Mesa Diretora da Câmara
Municipal em caso de urgência, quando ausente ou impedida a maioria dos seus
membros;

Vl - Íiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluidos os da
administraçáo e indireta e fundacional;
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Vll - receber petiçóes, reclamações, representaçáo ou queixas de
qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridadês, ou entidades públicas;

Vlll - exercer outras atribuiçôes de caráter urgente, que náo possam
aguardar o início do período legislativo seguínte, sem prejuízo para o Município ou
suas instituiçóes, ressalvadas, sempre, as competências da Mesa Diretora e do
Plenário.

§ 30 As reuniões da Comissáo seráo convocadas por seu Presidente ou
pela maioria dos seus membros para o dia, hora, local e pauta determinada,
mediante comunicação aos seus membros, com antecedência mínima de 12 horas.

§ 4o As reuniôes da Comissáo serão abertas com a presença de, no
mínimo, í /3 (um terço) dos seus membros.

§ 50 A Comissáo delrberará por maioria simples, prêsente a maioria
absoluta dos seus membros.

§ 6o Exclui-se das atribuiçóes da Comissáo Representativa a
competência para legislar.
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TíTULO IV
DO PLENÁRIO

Art. 105. Plenário é o órgáo deliberativo e soberano da Câmara Municipal
constituído pela reuniáo de Vereadores em exercício, em local, forma e número
estabelecido nestê Regimento.

Art. 1 06. As deliberaçôes do Plenário seráo tomadas:
| - por maioria simples de votos;
ll - por maioria absoluta de vôtos;
lll - por 2/3 (dois terços) dos votos da Câmara Municipal.
§ 1o A maioria simples exige presente, metade mais um dos

Vereadores, o voto mínimo de metade mais um dos Vereadores presentes.
§ 20 A maioria absoluta de votos exige o voto mínimo de metade mais

um do total de Vereadores.
§ 3o As deliberaçóes do Plenário serâo tomâdas por maioria simples

de votos, ressalvando o disposto no artigo seguinte.
Art. 107- O Plenário deliberará:
| - por maioria absoluta sobre:
a) Regimento lnterno da Câmara Municipal;
b) Eleição dos membros da Mesa Diretora;
c) Realizaçáo de sessáo secreta;
d) Realizaçáo de Plebiscito;
e) Realizaçáo de sessáo Solene.
ll - Pelo voto favorável de 2/3 (dois terÇos) dos membros da Câmara

Municipal:
a) outorga de concessão, permissáo ou autorizaçáo de serviços

públicos;
b) outorga do direito real de concessáo de uso de bens imóveis do

Município;
c) alienação de bens do Município;
d) aquisição de bens do Município;
e) transformação de uso ou qualquer outra medida que signifique

perda parcial ou totel de áreas públicas destinadas ao desporto e ao lazer;
f) contração de empréstimos de particular;
g) perda do mandato de Vereador;
h) destituiçáo de membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal;
i) instauraçáo de processo criminal contra o Prefeito, o Vice-Prefeito,

Secretários Municipais e o Procurador-Geral do Municipal;
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j) suspensáo de imunidade dos Vereadores na vigência de Estado de
Sítio;

k) rejeiçáo de parecer prévio do Tribunal de Contas sobre as contas
do Prefeito e da Mesa Direita da Câmara Municipal e Emendas à Lei Orgânica
do Município;

l) revisão da Lei Orgânica do Município;
m) o Código de Obras do Município;
n) o Código Tributário do Município;
o) o Plano Diretor de Desenvolvimento lntegrado do Município;
p) o Orçamento Municipal;
q) o Parecer Prévio da Comissáo de Finanças e Orçamento.
r) a criação de cargos no quadro de pessoal da Câmara Municipal;
s) aprovaçáo do Projeto de Lei Complementar;
t) aprovação de Leis Delegadas;
u) rejeição de Veto;
v) concessão de Títulos Honoríficos;
x) estatuto do Servidor Público Municipal;
z) representaçáo contra o Prefeito, o Vice-Prefeito, Secretários

Municipais, Procurador Geral do Município, e ocupantes de cargos da mesma
natureza pela prática de crimes à administraçáo pública;

Parágrafo Único. Nas deliberaçôes do Plenário o voto será público,
exceto quando o Vereador requerer verbalmente a votaçáo secreta e a apreciaçáo
do requerimento ocorrer na forma do parágrafo 30, artigo 106 deste Regimento.
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TíTULO V
DOS VEREADORES

CAPíTULO I
DA POSSE

Art. 108. Os Vereadores empossar-se-ão pelas suas presenças a
Sessão Solene de lnstalaçáo da Câmara Municipal, em cada legislatura, na forma
do artigo 5o, deste Regimento.

CAPíTULO II
DOS DIREITOS E DEVERES

sEcçÃo l
DAS GARANTIAS E PRERROGATIVAS

Art. 109. Os vereadores sáo invioláveis por suas opiniôes, palavras e
votos no exercício do mandato e na circunscriçáo do município.

§ 1o Desde a expedição do diploma, os Vereadores não poderáo ser
presos, salvo em flagrante em crime inafiançável.

§ 20 Os Vereadores náo seráo obrigados a testemunhar sobre
informaçóes recebidas ou prestadas em razáo do exercício do mandato, nem sobre
as pessoas que lhe confiarem ou delas receberam informações.

§ 30 Poderá o Vereador, mediante licença da Câmara Municipal,
desempenhar Missóes Temporárias de caráter Diplomático e Cultural.

§ 40 As imunidades dos Vereadores subsistiráo durante Estado de Sítio,
só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos membros da
Câmara Municipal no cêlso de atos praticados fora do recinto, que sejam
incompatíveis com a execução da medida.

Art. 110. No exercício do seu mandato, o Vereador terá livrê ecesso às
repartiçóes públicas municipais e áreas sob jurisdiçáo municipal onde se registre
conflitos, ou o interesse público esteja ameaçado.

sEcÇÃo I
DOS DEVERES

Art. 1 í 1. Sáo deveres do Vereador:
I - residir no tenitório do Município;
ll - comparecer decentemente trajado, no horário regimental;
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lll - votar as proposições submetidas à deliberaçáo da Câmara, salvo
quando ele próprio tenha interesse pessoal na mesme, sob pena de nulidade da
votaçáo, quando seu voto for decisivo;

lV - propor à Câmara todas as medidas que julgar convenientes aos
interesses do Município e a segurança e bem estar dos munícipes, bem como
impugnar as que lhe parecem contrários ao interesse público;

V - comparecer às reunióes das Comissóes Permanentes, de lnquérito,
Especiais e de Representação, das quais seja integrante, prestando informações e
emitindo pareceres nos processos a ele distribuídos com a observância dos prazos
regimentais;

Vl - comunicar sua falta ou ausência, quando tiver motivo justo pâra
deixar de comparecer às sessôes plenárias ou às reunióes das Comissóes;

Vll - manter o decoro parlamentar.

sEcÇÃo l[
DAS FALTAS E DAS LICENçAS

Á.rt. 112. Ao Vereador que náo comparecer às Sessôes Plenárias ou às
reunióes das Comissóes Permanentes, salvo motivo justo, será atribuída falta.

Parágrafo Único. Para efeito de justificação das faltas, consideram-se
motivos justos: doenças, gala ou luto, bem como o desempenho de missóes oficíais
da Câmara Municipal.

Art. 1 13. O Vereador poderá licenciar-se por tempo nunca inferior a trinta
dias para:

I - tratar de assuntos particulares;
ll - tratamento de saúde.
§ 1.o - A licença dar-se-á através de comunicaçáo subscrita pelo

Vereador e dirigida ao Presidente, que dela dará conhecimento imediato ao
Plenário.

§ 20 No caso do lnciso l, a licença será sem remuneraçáo e náo
poderá ultrapassar 120 (cento e vinte) dias por sessáo legislativa.

§ 30 No caso do lnciso ll, a comunicaçáo de licença será instruída
com atestado médico.

§ 40 É facultado ao Vereador prorrogar o seu tempo de licença, por
meio de nova comunicaçáo, observado o disposto no parágrafo 20.

§ 5o O suplente só será convocado na hipótese do inciso ll, se a
licença concedida ultrapassar a 120 (cênto e vinte) dias consecutivos.
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sEcÇÃo v
DA REMUNERAÇAO

Art. 114. Os subsídios dos Vereadores seráo fixados por lei de iniciativa
da Câmara Municipal, em cada legislatura para a subsequente, observado o que
estabelece a Constituiçáo Federal e os critérios estabelecidos na respectiva Lei
Orgânica.

Parágrafo Único. Consideram-se presentes à sessão, os Vereadores
que responderem à chamada até o inicio da Ordem do Dia e participarem das
votaçóes.

Art. 115. Durante os dias náo destinados as Sessões Ordinárias, bem
como no recesso parlamentar, quando convocada para Sessáo Legislativa
EÍraordinária, pelo Prefêito, a Câmara Municipal deliberará somentê sobre a
matéria objeto da convocaçáo, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em
razáo da convocaçáo.
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TíTULO V

DAS SESSóES

CAPíTULO I
D]SPOSçôES PRELIMINARES

sEcÇÃo r

DAS ESPÉCIES DE SESSÃO E DE SUA ABERTURA

Art. 116. As sessões da Câmara serão:
I - ordinárias;
ll - extraordinárias'
lll - solenes;
IV - especiais;
V - permanentes;
Vll - intinerantes.

§ 1o As Sessões Ordinárias que são públicas seráo semanais, às terÇas-
feiras, com início às 15h00 (quinze horas) e término indo até às 19h00 (dezenove
horas), podendo ser prorrogadas a requerimento verbal de qualquer Vereador,
desde que aprovado por maioria absoluta dos membros da Câmara. (Redação
dada pela Resoluçáo 00212016).

§ 20 As Sessões Extraordinárias poderáo ser diumas ou noturnas, antes,
durante ou depois das Sessôes Ordinárias, aos sábados, domingos e feriados, e
serão convocadas pelo Prefeito, pelo Presidente da Câmara ou por deliberaçáo da
Câmara Municipal, através de requerimento da maioria dos seus membros da casa,
(Redação dada pela Resoluçáo 00212016).

§ 3o O requerimento de prorrogaçáo não será apoiado nem será
discutido, votar-se-á pelo processo simbólico, não admitirá encaminhamento da
votaçáo e consignará, necessariamente, o prazo da prorrogação.

§ 40 O requerimento de prorrogação poderá ser apresentado à Mesa
Diretora até momento em que o Presidente anunciar o término da Ordem do Dia.

§ 50 Antes de encêrrada uma prorrogaçáo, outra poderá ser requerida,
obedecidas às condiçóes do parágrafo 30.

§ 60 As Sessões Extraordinárias se destinaráo às matérias para as quais
forem convocadas e que constaráo de sua Ordem do Dia.

§ 70 As Sessóes Extraordinárias seráo convocadas pelo PreÍeito, pelo
Presidente da Câmara Municipal em Sessão, ou em caso de urgência, por
telegrama, e-mail, ou qualquer outro mêio hábil a produzir o seu rêsultâdo.
(Redação dada pela resolução 00212016).
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sEcçÃo il
OO USO DA PALAVRA

Art. 117. Durante as sessôes, o Vereador poderá falar para:
| - versar assunto de sua livre escolha no Grande Expediente;
ll - explicaçáo pessoal;
lll - discutir matéria em debate;
lV - apartear;
V - encaminhar votaÉo;
Vl - declarar voto;
Vll - apresentar ou retirar requerimento;
Vlll - levantar Questão de Ordem;
lX - pela ordem.
Art. I 18. O uso da palavra será regulado assim:
| - a nenhum Vereador será permitido falar sem pedir a palavra e sem

que o Presidente a conceda;
ll - fica facultado ao Vereador, quando de sua fala, o fazer de pé ou

sentado;
Ill - o orador deverá falar da tribuna, a menos que o Presidente

pennita o contrário;
lV - se o Vereador pretende Íalar sem que, lhe tenha sido dada a

palavra, ou permanecer na Tribuna alem do tempo que lhe é concedido, o
Presidente adverti-lo-á, convidando-o a sentar-se;

V - se, apesar da advertência e do convite, o Vereador insistir em falar,
o Presidente dará o discurso por encerrado;

Vl - a náo ser através de aparte, permitido pelo orador, nenhum
Vereador interromperá o orador que estiver na Tribuna, assim considerado o

Vereador no qual o Presidente já tenha concedido a palavra;
VII - qualquer Vereador ao falar dirigirá a palavra ao Presidente ou aos

Vereadores em geral e só poderá falar voltado para Mesa Diretora, salvo quando
responder a apartes;

Vlll - dirigindo.se a qualquer dos seus parês, o Vereador dar-lhe-á o
tratamento de excelência de nobre colega ou de nobre Vereador;

lX - nenhum Vereador poderá referir-se a seus pares e de modo geral,

a qualquer representante do Poder Público, de forma descortês ou injuriosa.

sEcçÃo l[
DA SUSPENSÃO E DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Art. 1 19. A sessão poderá sêr suspensa:
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I - Para preservação da ordêm;
ll - Para permitir, quando for o caso, que a Comissáo possa

apresentar parecer;
lll - Para recepcionar visitantes ilustres.
Parágrafo Unico. A suspensáo da sessáo, no caso do inciso ll, náo

poderá exceder í5 minutos.
Art. 120. A sessáo será encerrada antes da hora regimental nos

seguintes casos:
I - Por falta de quorum regimental para o prosseguimento dos

trabalhos;
ll - Em caráter excepcional, por motivo de luto, pelo falecimento de

autoridade ou alta personalidade ou por grande calamidade pública, em qualquer
fase dos trabalhos, mediante deliberaçáo do Plenário, em requêrimento subscrito,
no mínimo, por um terço dos Vereadores presentes;

lll - Tumulto grave.

CAPíTULO II
DAS SESSÔES ORDINÁRIAS

sEcçÃo r

DlsPosrÇÔEs PRELIMINARES

Art. 121. As sessóes ordinárias compor-se-áo dâs seguintes partes:
| - Grande Expediente:
ll - Prolongamento do Expediente;
lll - Ordem do Dia;
lV - Expediente Final.
Ar1. 122, Na hora do início das sessôes, os membros da Mesa Diretora

e os Vereadores ocuparáo os seus lugares para verificação de quorum necessário
à abertura da sessáo.

Art. 123. As Sessôes da Câmara Municipal serão abertas após a
constatação através de chamada e a necessária presença de 1/3 (um terço) de
seus membros e teráo a duração de até 04 (quatro) horas. (Redaçáo dada pela
Resoluçáo 00212016).

§ 1,0 - Inexistindo número legal na primeira chamada, proceder-se-á
dentro de 1 5 (quinze) minutos a nova chamada.

§ 2o Se persistir a falta de número, o Presidente declarará que náo
haverá sessáo ordinária.

§ 3'Não havendo sessão nos termos do parágrafo anterior, poderá ser
convocada pelo Presidente da Câmara Municipal, uma Sessão
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Extraordinária, sem remuneraÇão, 30 (trinta) minutos após à hora regimental de
instalação da Sessáo Ordinária.

§ 40 Não ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos
anteriores, o Presidente declarará que não haverá sessáo e indicará a Ordem do
Dia da sessão seguinte.

Art. 124. Não sendo realizada a sessáo por falta de quorum inicial, o
Presidente despachará o expediente, independentemente da leitura.

sEcÇÃo il
DO GRANDE EXPEDIENTE

Art. 125. O Grande Expediente terá a duração de até uma hora e meia,
das 15h30 (quinze horas e trintâ minutos) às 16h30 (dezesseis horas e trinta
minutos). (Redaçáo dada pela Resoluçáo 002/2016).

Parágrafo Unico. Náo se admitirão no Expediente, requerimentos de
verificação de presença e nem questóes de ordem e muito menos será feito a
transcrição dê documentos que náo forem lidos.

Art. í26. Aberta a Sessáo o Presidente determinará a(o) servidor(a) da
Casa designado para tanto, a leitura da ata da sessáo anterior que será aprovada
independentemente de votaÇão.

Parágrafo Único. O pedido de retificação da Ata, será encaminhada por
escrito ao Presidente, que achando procedentes, mandaÍá retificar na ata seguinte.

Ar1. 127. Terminada a leitura da Ata, o Presidente da Câmara
Municipal concederá a palavra por 10 (dez) minutos aos Vereadores
previamente inscritos,,para o uso da Tribuna.

Parágrafo Unico. O orador ausente, quando chamado perderá sua
inscrição, sendo-lhe permitido, neste caso, nova inscriçáo.

sEcçÃo il
DO PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE

Art. 128. Concluido o Grande Expediente, passar-se-á ao
prolongamento do Expediente, que terá início às 16h30 (dezesseis horas e trinta
minutos), impreterivelmente, e com a duraçáo máxima de 30 (trinta) minutos.

Art. 129. O Prolongamento do Expediente destina-se a:
I - expediente recebido do Prefeito;
ll - expediente recebido dos Vereadores;
lll - expediente recebido de diversos.

§ 1o Na leitura das preposições, obedecer-se.á a seguinte ordem:
a) Projetos de Lei;
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b) Pro.ietos de Decretos Legislativos;
c) Projetos de Resoluçáo;
d) Projetos de Lei Complementar;
e) Propostas de Emenda a Lei Orgânica;
f) Substitutivos e Emendas;
g) Requerimentos;
h) lndicaçóes;
i) - Pareceres e
j) - Vetos.

sEcÇÃo N
DA ORDEM DO DIA

Art. 130. lmediâtamente após o encerramento do Prolongamento do
Expediente será feita nova chamada dando início a Ordem do Dia, a qual, somente
prosseguirá se houver a presença da maiona absoluta dos vereadores.

§ 1" E lícito qualquer Vereador solicitar a verificaçáo de quorum na
fase da Ordem do Dia.

§ 20 Durante a Ordem do Dia só poderá ser levantada Questáo de
Ordem reÍerente à matéria que esteja sendo apreciada na ocasiáo.

§ 30 As inscrições dos oradores para o Expedientê serão Íeitas em
livro especial, do próprio punho, e sob a Íiscalizaçáo do Primeiro Secretário.

§ 4o Nâo existindo maioria âbsoluta dos Vereadores, o Presidente
facultará a palavra pela ordem de inscriçáo em livro próprio aos vereadores para
suas explicaçóes pessoais, ninguém desejando fazer uso da palavra. o Presidente
declarará encenada a sessáo.

Art. 13í. A Ordem do Dia será organizada pelo Presidente da
Câmara Municipal, em condiçóes regimentais, obedecida a seguinte ordem:

| - Vetos;
ll - Parecer e Redação Final;
lll - Segunda Discussáo:
lV - Primeira Discussão;
V - Discussáo Única.
§ 1o Dentro de cadâ fase de discussáo, será obedecida na

elaboraçáo da pauta a seguinte ordem distributiva:
| - Projeto de Emenda a Lei Orgânica; Il
- Projetos de Leis Complementares; lll -
Projetos de Leis Ordinárias;
lV - PQetos de Leis Delegadas;
V - Projetos de Decreto Legislativos;
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Vl - Projetos de Resoluçáo.
§ 2o Respeitada a fase de discussáo e o estágio de tramitaçáo, os

projetos de lei, com prazo de aprecieçáo estabelecido nos termos deste Regimento,
figurarão em pauta na ordem crescente dos respectivos prazos.

§ 30 A pauta das sessôes ordináries e extraordinárias só poderá ser
organizada com proposiçóes constituídas com os pareceres das Comissóes
Permanentes, excetuados os casos previstos neste Regimento.

Art. 132. A Ordem do Dia estabelecida nos termos do artigo anterior só
poderá ser interrompida ou alterada:

| - para comunicação de licença do Vereador;
ll - para posse de Vereador ou suplente;
lll - em caso de inclusáo de projeto em regime de urgência;
lV - em caso de inversão da pauta;
V - em de retirâda de proposiçáo da pauta.
Art. í 33, Os projetos cuja urgência tenha sido concedida pelo Plenário

figurarão na pauta da Ordem do Dia da mesma sessão como itens preferenciais,
pela ordem de votaçáo dos respectivos requerimentos, observado o disposto no
art. 1 10, parágrafo 30.

§ 1o A urgência só prevalecerá para a sessáo em que tenha sido
concedida, sâlvo se a sessão for encerrada com projeto ainda em debate, caso em
que figurará como primeiro item na ordem do dia da sessão seguinte, após os
vetos que eventualmente seiam incluídos, ficando prejudicadas as demais
inclusóes.

§ 20 Se o projeto incluído na pauta em regime de urgência depender de
Parecer da Comissáo, só será emitido no caso de se encontrar em Plenário a
maioria da respectiva comissão.

Art. 134. A inversão da pauta na Ordem do Dia somente der-sê'á
mediante requerimento escrito que será votado sem discussão, náo se admitindo
encaminhamento a votaçâo nem declaração de voto.

Art. 135. As proposições constantes da Ordem do Diâ poderâo ser
objeto de:

I - preferência para votaçáo;
ll - adiamento;
lll - retirada da pauta.

§ 1o Se houver uma ou mais proposiçóes constituindo processos
distintos, anexas a proposiçáo que se encontra na pauta, a cronologicamente
mais antiga terá preferência sobre as demais para discussão e votaçáo.

§ 20 Votada uma proposiçáo, todas as demais que tratem do mesmo
assunto, ainda que a ela náo estejam anexadas, seráo consideradas prejudicadas
e depois de arquivadas.
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Art. 136. O adiamento da discussáo ou votação da proposiçáo poderá
ressalvando o disposto no parágraÍo 4o deste artigo poderá ser formulado em
qualquerfase de sua apreciaçáo em Plenário, através de requerimento escrito de
qualquer Vereador, devendo especificar a finalidade do adiamento proposto.

§ 10 O requerimento de adiâmento é prejudicial à continuaçáo da
discussáo ou votaçáo a que se rêfere, até que o Plenário sobre o mesmo delibere.

§ 20 Apresentado um requerimento de adiamento, outros poderão ser
formulados, antes de se proceder a votação, que fará rigorosamente pela ordem de
apresentaçáo dos requerimentos, não se admitindo nesse caso, pedido de
preferência.

§ 30 O adiamento de votação de qualquer matéria será admitido, desde
que náo tenha sido ainda votada nenhuma peça do processo.

§ 4" A aprovâção de um requerimento de adiamento prejudica as
demais"

§ 5o Os requerimentos de adiamento não comportarão discussáo
nem encaminhamênto de voteçáo, nem declaração de voto.

Art. 137 - A retirada de proposição constante da Ordem do Dia dar-se-
á:

| - por solicitação do autor, quando o parecer da comissáo de JustiÇa
e Redação Final concluir pela sua inconstitucionalidade.

ll - por requerimento do autor, sujeito a dêliberaÇáo do Plenário sem
discussáo, encaminhamento de votação e declaraçáo de voto quando a proposiçáo
tenha parecer favorável.

Parágrafo Unico. Obedecendo ao disposto neste artigo às proposiçóes
de autoria da Mesa Diretora ou das Comissões Permanentes só poderáo ser
retiradas mediante requerimento subscrito pela maioria dos seus respectivos
membros.

Art. 138. Esgotada a Ordem do dia, e se nenhum Vereador solicitar a
palavra para Explicaçáo Pessoal, ou findo o tempo destinado a Sessão, o
Presidente dará por encerrados os trabalhos, após anunciar a pauta da sessáo
seguinte.

Art. 139. A requerimento subscrito, no mínimo, por 1/3 (um terço) dos
Vereadores ou de ofício pela Mesa Diretora, poderá ser convocada Sessão
Extraordinária para apreciaçáo de remanescentes da pauta da Sessáo Ordinária.
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sEcçÃo v
DO EXPEDIENTE FINAL

Art. í40. Esgotada a Ordem do Día, seguir-se-á o Expediente Final, pelo
restante da Sessáo, quando a palavra será concedida aos Vereadores que a
tiverem solicitado, cabendo a cada um 10 (dez) minutos, no máximo, com apartes,
cabendo a estes o tempo máximo de 3 (três) minutos, mediante inscriçáo feita em
livro próprio, no dia em que se realizar a sessão. (Redaçáo dada pela Resoluçáo
002/2016).

sEcçÃo M
DA PRORROGAÇAO DAS SESSOES

Art. 141. As Sessões cujas aberturas exijam prévias constataÇóes de
quorum, a requerimento de qualquer vereador e mediante deliberaçáo do Plenário,
poderão ser prorrogadas por tempo determinado, náo inferior a uma hora, e nem
superior a vinte quatro horas, ressalvando o disposto no parágrafo 20 deste artigo.

§ 10 Dentro dos limites de tempo estabelecidos no presente artigo,
admitir-se-áo o frâcionâmento de hora, nas prorrogaÇóes, somente de trinta
minutos.

§ 20 Só admitirá requerimento de prorrogação por tempo inÍerior a
sessenta minutos quando o tempo a decorrer entre o término previsto da Sessão
em curso e às 24 (vinte e quatro) horas do mesmo dia for inferior a uma hora,
devendo o requerimento, nessa hipótese, solicitar obrigatoriamente a prorrogaçáo
pelo total de minutos que faltarem parâ atingir aquele limite.

§ 30 Os requerimentos de prorrogação serão inscritos e votados pelo
processo simbólico, náo se admitindo discussáo, encaminhamento de votaÇáo ou
declaração de voto.

§ 4o Os Requerimentos de pronogaçáo deveráo ser entregues à Mesa
Diretora antes do término da Sessáo.

§ 50 O Presidente ao receber o requerimento, dele dará conhecimento
imediato ao Plenário e colocá-lo-á em votaçáo, interrompendo, se for o caso, o
orador que estiver na tribuna.

§ 60 O orador intenompido, por força do disposto no parágrafo anterior,
mesmo que ausente à votação do requerimento de prorrogação, náo perderá sua
vez de falar, desde que presente, quando chamado a continuar sem discurso.

§ 7" O requerimento de prorrogaçáo será considerado preiudicado
pela ausência de seu autor no momento de votaçâo.
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§ 80 Se forem apresentados dois ou mais requerimentos de prorrogação
da Sessão, serão os mesmos votados na ordem cronológica de apresentãção.

§ 90 Aprovado qualquer dos requerimentos referidos no parágrafo
anterior, considerar-se-áo prejudicados os demais.

§ 'í0. Quando, dentro dos prazos estabelecidos nos parágrafos 1o e 2o
deste artigo, o autor do requerimento da pronogação solicitar sua retirada, podendo
qualquer outro Vereador, falando pela Ordem, manter o pedido de prorrogação,
assumindo, entáo, a autoria e dandoJhe plena validade regimental.

§ 1 í. Nenhuma Sessáo Plenária poderá ir além das 24 (vinte e quatro)
horas em que foi iniciada.

sEcÇÃo ur
DA VERIF|CAÇÃO OA lre

Att. 142. De cada Sessão da Câmara lavrar-se-á Ata dos trabalhos,
contendo sucintamente, os assuntos tratados, a fim de ser submetida ao Plenário.

§ 1o As proposições e os documentos apresentados em Sessáo somente
seráo indicados com a declaraçâo do objêto a que se referem, salvo requerimento
de transcnção integral, aprovado em Plenário.

§ 20 A transcrição de declaração de voto, feita por escrito em termos
concisos e regimentais, deve ser requerida ao presidente e deferida de ofício.

§ 30 A Ata da sessão anterior ficaÍá por 48 (quarenta e oito) horas antes
da sessão, a disposiçáo dos Vereadores, para querendo, verificá-la.

§ 40 A Ata será considerada aprovada independentemente de consulta
ao Plenário, todavia o vereador poderá, caso entenda necessário, fazer pedido de
retificação por escrito, minuciando o que deseja.

§ 50 Feito o pedido de reiiÍicação da Aia, o Plenário deliberará a
respeito.

§ 60 Aprovado pelo plenário o requerimento de retificaçáo da Ata,
referida retificaçáo será incluída nâ Ata dâ sessáo em que ocorrer sue votaçáo.

§ 70 Aprovada a Ata, será assinada pelo Presidênte e o Primeiro
Secretário.

§ 80 A Ata da última sessão
submetida à aprovaçáo, independente de
aludida sessáo.

de cada legislatura será redigida e
quorum, antes do encerramento da
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CAPíTULO III
DAS SESSôES EXTRAORD]NÁRNS

Art. 143. A Câmara só poderá ser convocada, extraordinariamente, pelo
Prefeito, pelo Presidente Câmara ou a requerimento subscrito, no mínimo, por um
terÇo dos Vereadores.

§ 10 A convocaçáo dos vereadores será feita pelo Presidente da
Câmara, através de comunicação escrita, com antecedência mínima de 24 (vinte
quatro) horas.

§ 20 As Sessôes Extraordinárias poderáo realizar-se em qualquer hora
e dia, inclusive, aos sábados, domingos e feriados.

§ 3o As Sessôes Extraordinárias teráo a mesma duraçáo das Sessóes
Ordinárias.

§ 40 As Sessóes Extraordinárias só seráo lniciadas com a presença de
no mínimo, 1/3 (um terÇo) dos membros da Câmara.

At1. 144. Na Sessáo Extraordinária haverá apenas Ordem do Dia e nela
não se poderá tratar de matéria estranha a que houver determinedo a convocação.

Parágrafo Unico. Náo havendo quorum regimental para discussáo e
votaÇão de proposiçóes, o Presidente encerrará os trabalhos, determinando a
lavratura da respectiva Ata que independerá de aprovação,

Art. 145. Nos períodos de recesso da Câmara Municipal, esta poderá
reunir-se em Convocaçáo Extraordinária, por iniciativa:

l- do Presidente da Cámara ou a requerimento de 1/3 (um terÇo) dos
Vereadores, para apreciação de ato do P refeito que importe em crime de
responsabilidade ou infraçáo politico.administraüva;

ll - do Presidente da Câmara Municipal para dar posse ao Prefeito, e
Vice-.Prefeito e receber seu compromisso, bem como em caso de intervençáo
estadual;

lll - da maioria absoluta dos Vereadores, em caso de urgência ou de
interesse público relevante:

lV - do Prefeito.

CAPíTULO IV
DAS SESSOES SECRETAS

Art. 146. A Câmara realizará Sessóes Secretas, por deliberaçáo prévia
da maioria absoluta dos seus membros, observando o disposto neste regimento
lnterno.
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§ 'lo Quando se tiver de realizar Sessão Secreta, as portas do recinto
serão fechadas, permitido a entrada apenas dos Vereadores.

§ 2o Deliberada à realizaçáo de Sessão Secreta, no curso da sessào
pública, o Presidente fará cumprir o disposto no parágrafo anterior.

§ 30 Ao Secretário compete lawar a Ata da Sessão Secreta, que lida na
mesma sessão, será assinada pela Mesa Dirêtora, após o que, lacrada e arquivada.

Art. 147 . Antes de encerrada a Sessáo Secreta, a Câmara Municipal
resolverá se os debates e â matériâ decidida deverão ou não ser publicados, totais
ou parcialmente.

CAPíTULO V
DAS SESSOES SOLENES

Art. 148. As Sessóes Solenes serâo convocadas pelo Presidente ou por
deliberação da Câmara, para o fim específico que lhe Íor determinado, podendo ser
pâra a posse e instalaçáo de legislatura, bem como para solenidades cívicas e
oficiais.

§ 1o As Sessões Solenes poderão ser realizadas Íora do recinto da
Câmara Municipal e não haverá Expediente e Ordem do Dia, sendo, inclusive,
permitida recepção.

§ 2! Nas Sessões Solenes não haverá tempo determinado para o seu
encerramênto.

§ 30 Será elaborada, previamente e com divulgaçáo, a programaçáo a
ser obedecida na Sessáo Solene, podendo inclusive, usar da palavra autoridades,
homenageados e representantes de classe e de clubes de serviços, sempre a
critério do Presidente da Câmara.

CAPíTULO VI
DAS SESSÓES ESPECIAIS

Art. 149. As Sessóes Especiais destinam-se :

| - A requerimento de solenidades e outras atividades decorrentes de
resoluçóes e requerimentos;

ll - A comemoraçáo da data de fundaçáo do Município.
§ ío As Sessóes Especiais, realizadas sempre após as Sessóes

Ordinárias seráo abertas com a prêsença de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos
membros da Câmara Municipal, e náo terão tempo de duraçáo.

§ 20 As Sessões Especiais serão convocadas pelo Presidente, de ofício
ou mediante requerimento subscrito, no mínimo, por 1/3 (um terço) dos
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Vereadores, deferido de plano pelo Presidente, e para o fim específico que lhes
for dêterminedo.

CAPíTULO VII
DAS SESSÕES PERMANENTES

Art. 150. Excepcionalmente, poderá a Câmara Municipal declarar-se em
Sessão Permanente, por deliberaçáo dâ Mesa Diretora ou a requerimento
subscrito, no mínimo, pela maioria absoluta dos Vereadores, deferido
imediatamente pelo Presidente.

Art. 15í. Em Sessáo Permanente, cuja instalação depende de prévia
constataÉo de quorum de 1/3 (um terço) dos vereadores, náo terá tempo
determinado para encerramento, que só se dará quando, a juízo da Câmara
Municipal tiverem cessado os motivos que a determinaram.

Art. 152 - Náo se realizará qualquer outra sessáo, já convocada ou não,
enquanto a Câmara Municipal estiver em Sessáo Permanente, ressalvado o
disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo Unico. Havendo matéria a ser apreciada pela Câmara
Municipal dentro do prazo constitucional, facultar-se-á a suspensáo da Sessáo
Permanente e a instalaçáo da Sessáo Extraordinária, destinada exclusivamente a
esse fim específico, convocada por ofício pela Mesa Diretora ou a requerimento
subscrito, no mínimo, por í/3 (um terço) dos Vereadores e deferido imediato pelo
Presidente.

Art. 153 - As Sessôes Ordinárias intinerantes serão realizadas nos
bairros, ruas, distritos ou povoados em local previamente escolhido pelo plenário
da Câmara Municipal.

Parágrafo Único. Os requerimentos, indicações e projetos apresentados
pela comunidade local, seráo transformados em matérias de autoria da Mesa
Diretora ou dos vereadores desde que sejam subscritos por í/3 (um terço) dos
membros da Câmara Municipal, as quais trãmitaráo obedecendo ao rito exigido por
este Regimento lnterno, nas sessões ordinárias ou extraordinárias subseqüentes,
realizadas na Cámara Municipal.

58



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE coLÔNlA LEoPoLDINA - AL.

TíTULo VI
DAS PROPOSIçOES

CAPíTULO I
DISPOS]ÇOES PRELIMINARES

Art. 154. As proposiçóes constituiráo em:
l- Requerimentos e indicaçóes;
Il - lndicação;
lll - Moçôes;
lV - Projeto de Resolução;
V - Projeto de Decreto Legislativo;
Vl - Projeto de Lei;
Vll - Projeto de Lei Delegada;
Vlll - P§eto de Lei Complementar;
VIX - Proposta de Emendas à Lei Orgânica do Município;
X- Substitutivos e Emendas.
Parágrafo Único. As proposiçôes deverão ser redigidâs em termos

claros e sintéticos.
Art. í 55. Seráo restituídas, pela Presidência, ao autor as proposições

man if estamente inconstitucionais.
§ 1o As razôes da devoluçáo deverão ser devidamente

fundamentadas, por escrito.
§ 2o Náo se conformando o autor da proposiçáo com a decisão do

Presidente em devolvàla, poderá recorrer do ato ao Plenário.
Art. 156. Proposiçôes subscritas pela Comissão de Justiça e Redaçáo

Final náo poderáo deixar de ser recebidas sob alegaçáo de inconstitucionalidade.
Art. '157. Considera-se autor da proposiçáo seu primeiro signatário.
§ 1o São de simples apoio às assinaturas que se seguirem a primeira.

§ 2o As assinaturas de apoio não poderão ser retiradas após a
entrega da proposiçáo à Mesa Diretora.

Art. 158. A retirada de proposição, em curso na Câmara, é permitida:
a) pelo primeiro signatário da proposiçáo;
b) quando de autoria de Comissáo, pela maioria de seus membros;
c) quando de autoria da mesa, pela maioria de seus membros;
d) quando de eutoria do Prefeito, por requenmento subscrito pelo

chêfe do Executivo, ou do seu líder.
§ 1o O requerimento de retirada de proposição só poderá ser

recebido antes de iniciar a votação da matéria.
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§ 20 Se a proposição ainda não estiver incluída na Ordem do Dia, caberá
o Presidente apenas determinar o seu arquivamento.

§ 30 Se a matéria já estiver incluída na Ordem do Dia, caberá o Plenário
a decisáo sobre o arquivãmento.

Art. 159. Os Projetos de Lei de iniciativa da Câmara Municipal, quendo
rejeitados ou vetados, só poderão ser renovados em outra Sessáo Legislativa.

Art. 160. As proposiçóes seráo publicadas na iniegra, em locais de livre
acesso público.

Art.161 - A proposiçáo de autoria do Vereador licenciado, renunciante
ou com mandato cassado, entregue à Mesa Diretora antes de efetivada a licença,
a renúncia ou a perda do mandato, mesmo que ainda náo lida ou apreciada, terá
tramitação regimental.

Parágrafo Unico. O suplente náo poderá subscrever a proposiçâo que
se encontra em condições previstas neste artigo, quando de autoria do Vereador
que esteja substituindo.

Art. 162 - As proposiçôes deveráo ser encaminhadas à Mesa Diretora
no momento próprio, devendo ser carimbadas em relógio automático ou, na falta
deste, terá carimbo de recebimento ou protocolo com o respectivo número e data
de recebimento.

ParágraÍo Único: As proposições serão datilografadas, ou digitadas e
devidamente acompanhadas de cópias.

Art. 163. As proposiçóes serão submetidas aos seguintes regimes de
tramitaçáo:

l- Regime de urgência;
ll- Regime especial;
lll - Prioridade;
lV - Ordinária.
Art. 164 - A urgência é a dispensa de exigências regimentais, salvo a de

número legal e de parecer, para que determinado projeto seja imediatamente
considerado. Para sua concessão seráo obrigatoriamente observedas as seguintes
normas e condiçóes:

I - concedida à urgência para projeto que não conte com pareceres, as
Comissóes competentes reunir-se-áo, em conjunto ou separadamente, para
elaborá-los, suspendendo.se a sessão pelo prazo necessário,

ll - na ausência ou impedimento de membros das Comissóes, o
Presidente da Câmara designará, por indicaçáo dos líderes correspondentes, os
substitutos;

lll - na impossibilidade de manifestação das Comissões competentes, o
Presidente consultará o Plenário a respeito da sustaçáo da urgência,
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apresentando justificativa e, se o Plenário rejeitar, o Presidente designará o Relator
Especial. Se ao contrário, o Plenário acolher a sugestão da Presidência, a
proposição passará a tramitar em regime de prioridade;

lV - a concessáo de urgência dependerá de apresentação de
requerimênto escrito, que somente será submetido à apreciaçáo do Plenário se for
apresentado, com a necessária justificativa, e nos seguintes casos:

a) pela Mesa, em proposiçáo de sua autoria;
b) por Comissáo, em assunto de sua especialidade;
c) por dois terços, no mínimo, dos Vereadores presentes.
V - somente será considerada sob regime de urgência a matéria que,

examinada objetivamente, evidencie necessidade premente e atual, de tal sorte
que náo sendo tratada desde logo, resulte em grande prejuízo, perdendo a sua
oportunidade ou aplicação;

Vl - o requerimento de urgência poderá ser apresentado em qualquer
ocasiáo, mas somente será anunciado e submetido ao Plenário durante o tempo
destinado à Ordem do Dia;

Vll - não poderá ser concedida urgência para qualquer projeto, com
prejuízo de outra urgência já votada, salvo nos casos de segurança e calamidade
pública;

Vlll - aprovado o requerimento de urgência, a mâtéria respectiva entrará
imediatamente em discussáo, salvo a exceçâo prevista no lnciso anterior;

lX - o requerimento de urgência não sofrerá discussáo, mas a sue
votação poderá ser encaminhada pelo autor que Íalará ao final, e um Vereador de
cada bancada terá o prazo improrrogável de 05 (cinco) minutos para seu
pronunciamento.

Art. 165 - Em Regime Especial, tramitarão as proposiçóes que versem
sobrê:

| - licença do Prefeito e Vereadores;
ll - constituiçáo de Comissáo Especial;
lll - contas do Prefeito e da Mesa da Câmara;
lV - vetos, parciais e totais;
V - projetos de Resoluçáo ou de Decreto Legislativo, quando a

iniciaüva for de competência da Mesa ou das Comissóes.
Art. 166 - Tramitaráo em Regime de Prioridade as proposiçôes sobre:
| - orçamento anual e orçâmento plurianual de investimentos;
ll - matéria emanada do executivo, quando solicitado prazo nos

termos da Lei Orgánica do Município;
lll - matéria em Regime de Urgência, tênha a mesma sofrida sustaçáo

nos termos do art. 101, inciso lll, deste Regimento.
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Art. 167. A tramitação Ordinária aplica-se às proposiçôes que náo
estejam sujeitas aos regimes de que tratam os artigos 100 e seguintes deste
Regimento.

CAPíTULO II
DOS REOUERIMENTOS

sEcÇÃo r

DtsPostÇoEs PRELIMINARES

Art. 168. Requerimento é todo pedido escrito, formulado por qualquer
Vereador ou Comissâo ao Presidente ou à Mesa, sobre matéria da competência da
Câmara Municipal.

Art. í59. Os requerimentos assim se classiíicam:
| - quanto à maneira de Íormulá-los:
a) - escritos;
ll - quanto à competência para decidi-los:
â) sujeitos apenâs a despachos do Presidente;
b) sujeitos à deliberaçáo do Plenário.
lll - quanto à fase de formulaçáo:
a) específicos das fases de Expediente;
b) específicos da Ordem do Dia; e
c) comuns a qualquer fase da Sessáo.
Parágrafo Único. Os requerimentos independem de parecer e náo sáo

admitidas emendas aos mesmos.

sEcÇÃo I
DOS REQUERIMENTOS SUJEITOS

A DESPACHOS DE PLANO DO PRESIDENTE

Art. 170. Será despachado de plano pelo Presidente o requerimento
que solicitar:

| - retirada pelo autor, de requerimento escrito;
ll - retificaçáo da Ata;
lll - verificaçáo de presenÇâ;
lV - verificação nominal de votação;
V - requisiçáo de documento ou publicaçáo existente na Câmara

Municipal, para subsídio de proposição em discussáo,
Vl - retirada, pelo autor, de proposiçáo sem parecer ou com parecer

contrário;
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Vll - juntada ou desentranhamento de documentos;
Vlll - inscrição em Ata de voto de pesar;
lX - justificativa de falta do Vereador às Sessóes Plenárias ou

reuniões de Comissões;
X - inÍormaFes sobre os trabalhos ou a pauta da Ordem do Dia.
Parágraio Unico. Serão necessariamente escritos os requerimentos a

que aludem os íncisos Vl e Vlll.
AtI. 171. Os requerimentos de informaçôes sobre atos da Mesa de

Diretora ou da Câmara Municipal, do Poder Executivo Municipal e de Órgãos a ele
subordinados. das autarquias, empresas e fundaçóes municipais, das
concessionárias permissionáÍias ou detentores da autorização de serviços públicos
municipais, ou de organismos oficiais de outros poderes que mantenham
interesses comuns ao Município.

sEcÇÃo ril
DOS REQUERIMENTOS SUJEITOS
A DELTBERAÇÃO Oo plenÁnlo

Art. 172. Dependerá de deliberaçâo do Plenário, mas náo sofrerá
discussão, o requerimento que solicitar:

l- inclusão de projeto na pauta em regime de urgência; ll
- adiamento de discussáo ou votaçáo de proposiçóes; lll
- dispensa de publicação para Redaçáo Final;
lV - preferência para votação de proposiçáo dentro do mesmo

processo ou em processo distinto;
V - votação de emendas em Blocos ou em grupos definidos;
Vl - destaque para votaÇâo em separado de Emendas ou partes de

Emendas e de partes de Vetos;
Vll - encerramento de discussáo de proposição;
Vlll - licençe do Prefeito;
lX - prorrogaçáo da Sessáo;
X - inversáo de pauta;
Xl - audiência da Comissão de Justiça e Redaçâo Final para os

Projetos aprovados sem emendas;
Xll - aprovaçáo e participaçáo do Poder Legislativo, para sugestáo

aos poderes constituÍdos de medidas de interesse público;
Xlll - retirada, pelo autor, de proposiçáo com parecer.

§ 1o Os requerimentos mencionados neste artigo, não admltem
discussão, encaminhamento de votaÇáo ou declaraÇão de voto, exceto os
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referidos nos incisos Vlll e Xlll, que comportam apenas encaminhamento de
votação.

§ 20 As indicaçóes serão lidas em plenário e encaminhadas a quem de
direito, se independerem de deliberação.

§ 3o lndicaçáo é o ato escrito em que o vereador sugere medida de
interesse público às autoridades competentes, ouvindo-se o plenário se assim o
solicitar.

CAPíTULO lII
DAS MOÇÔES

Art. í73. Moçáo é a proposição pela qual o Vereador expressa seu
regozrjo, congratulaçáo, louvor, pesar, protesto ou repúdio.

Parágrafo Unico. Apresentada à mesa Diretora, será anunciada e
imediatamente despachada pelo Presidente e enviada à divulgaçáo.

An. 174. Quando seus autores pretenderem traduzir manifestaçóes
coletivas da Câmara Municipal, a moçáo deverá ser assinada, no minimo, pela
maioria absoluta dos Vereadores, e será por isso, automaticamente aprovada.

CAPíTULO tV
DOS PROJETOS

sEcÇÃo r

DISPOStÇOES PRELTMTNARES

Art. 175. A Câmara Municipal exerce sua função legislativa por meio

I - Proietos de Resoluçáo;
ll - Projetos de Deliberaçáo;
lll - Decreto Legisletivo;
lV - Projetos de Lei;
V - Projetos de Lei Complementar;
Vl - Projetos de Emenda à Lei Orgânica;
Vll - Substitutivos e Emendas.

de:

sEcçÃo rt

DAS MODALIDADES DE PROJETOS

SUBSECÇÃO r

DOS PROJETOS DE RESOLUçÃO

64
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Art. 176. Os Projetos de Resoluçáo destinam-se a regular matérias
da administraçáo interna da Câmara e de seu processo legislativo;

§ 1.o - Dividem-se as Resoluçôes da Câmara Municipal em:
| - Resoluções da Mesa Diretora, dispondo sobre matéria de sua

competência;
ll - Resoluçóes dos Vereadores;
lll - Resoluçóes das Comissões.
§ 20 Constituem matéria de Projeto de Resoluçáo:
I - perda do mandato de Vereador;
ll - destituiçáo da Mesa ou de qualquer de seus membros;
lll - constituição de Comissão Especial de lnquérito, quando o fato

referir-se a assuntos de economia interna e Comissáo Especial, nos termos deste
Regimento;

lV - elaboraçáo e reforma do Regimento lnterno;
V - julgamento dos recursos de sua competência;
Vl - concessáo de licença ao Vereador;
Vll - aprovaçáo ou rejeição das contas dâ Mesa;
Vlll - organizaçáo dos serviços administrativos, sem criaçáo de

cargos;
lX - demais atos de sua economia interna.
AÉ.. 177. Os Projetos de Deliberação destinam-se a regular matéria

cuja relevância leva a Câmara Municipal a se declarar em Sessão Permanente.
§ ío Na elaboração e apresentação dos Projetos de Deliberaçáo a

Câmara Municipal observará o disposto no art. 150.

§ 20 Os Projetos de Deliberação seráo elaborados por uma Comissáo
Especial constituída pelo Plenário e votado em um único turno. após discussáo
única, obedecida às disposiçóes regimentais.

§ 30 Aprovado o Projeto, será ele promulgado pela Mesa DiretôÍa, antes
do encerramento da sessáo Permanente.

suBsEcçÃo ll
PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO

Art. 178. Os Projetos de Decreto Legislativo destinam-se a regular as
seguintes matérias de exclusiva competência da Câmara Municipal que tenham
efeito extemo.

§ 1o Constituem matéria de Projeto de Decreto Legislativo:
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I - autorizaçáo para o Prefeito e o Vice-Prefeito âusentarem-se do
MunicÍpio por mais de 15 (quinze) dias consecutivos;

ll - concessáo de licença ao Prefeito;
lll - convocaçáo do Prefeito e dos Secretários municipais para

prestarem informaçóes sobre matérias de suas competências;
lV - aprovaçáo ou rejeiçáo das contas do Município;
V - aprovação dos indicados para outros cargos que a lei determinar;
Vl - aprovação de Lei Delegada;
Vll - modificaçáo da estrutura e dos serviços da Câmara Municipal,

inclusive, aumento e criação de cargos dos seus servidores;
Vlll- formalizaçáo de resultado de plebiscito;
lX - concessão de títulos honoríÍicos;
X - cassaçáo do mandato do Prefeito.
§ 20 Os projetos relativos a matéria constantes do inciso Vll seráo

votados em dois turnos, com intervalo mínimo de 48 (quarenta e oito) horas, e serão
considerados aprovados se obtiverêm o voto favoravel da maioria absoluta dos
membros da Cámara Municipal.

suBsEcçÂo ilr
DOS PROJETOS DE LEI

Art. 179. Os Projetos de Lei destinam-se a regular toda matéria
legislativa de competência da Câmara Municipal e sujeita à sançáo do prefeito.

suBSEcÇÃo v
DOS PROJETOS DE LEI DELEGADA

Art. '1E0. Os Projetos de Lei Delegada destinam-se a regular matéria da
competência do Município, excluídas as de competência exclusiva da Câmara
Municipal, â reservedâ à Lei Complementar e a legislação sobre:

I - matéria tributária;
ll - diretrizes orçamentárias, orçamento, operaçóes de credito e dívida

pública municipal;
lll - aquisiçáo e alienação de bens móveis, imóveis e semoventes;
lV - desenvolvimento urbano, zoneamento e edificaçôes, uso e

parcelamento do solo e licenciamento e fiscálizaçáo de obras em geral;
V - localizaÇáo, instalação e funcionamento de estabelecimentos

industriais, comerciais e de serviços, bem como seus horários de funcionamento;
Vl - meio ambiente.
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§ I'A Lei Delegada será elaborada pelo Prefeito, nos termos da
delegação concedida pela Câmara Municipal.

§ 2o O Decreto Legislativo de concessáo de delegação especificará o
conteúdo e os termos de seu exercício.

§ 30 Os Projetos de Lei Delegada serão apresentados à Câmara
Municipal pelo Prefeito caso o Decreto Legislativo que lhe concedeu a delegação
determine o exame da matéria pela Câmara Municipal.

§ 40 Os Projetos de Lei Delegada seráo votados pela Câmara Municipal
em turno único, vedada qualquer emenda, e considerados aprovados se obtiverem
o voto favorável da maioria absoluta dos Vereadores.

Art. 18í. Recebido a Comissão de Justiça e Redação Final, para proferir
parecer, concluirá ou náo por projeto de decreto Legislativo.

§ 1o Na hipótese da Comissão de Justiça e Redâçáo Final pela
constitucionalidade, o Projeio de decreto Legislativo seguirá às Comissóes
competentes.

§ 2o Opinando a Comissão de Justiça e Redaçáo Final pela
inconstitucionalidade do pedido, será o parecer submetido ao Plenário.

§ 30 Aprovado o parecer referido no parágrafo 20, a proposição será
arquivada.

§ 40 Rejeitado o parecer, o Projeto voltará à Comissáo de Justiça e
Reda$o Final, para elaboraçáo de Projeto de Decreto Legislativo, o qual
seguirá às Comissões competentes.

suBsEcÇÃo v
DOS PROJETOS DE LEI COMPLEMENTAR

Nt 1A2. Os Projetos de Lei Complementar destinam-se a regular
matéria legislativa a que a Lei Orgânica do MunicÍpio confere relevo especial e
define o rito dê sua tremitáção e aprovação.

§ 1o Sáo Leis Complementares:
| - a Lei Orgânica do sistemâ Tributário;
ll - o Estatuto dos Servidores Públicos do Município;
lll -oPlano Diretor;
lV - a Lei Orgânica da Guarda Municipal;
V - o Código de adminrstraçáo Financeira e Contabilidadê Pública;
Vl - o Código de Licenciamento e Fiscalizaçáo;
Vll - o Código de Obras e Edificações;
Vlll - Lei reguladora da elaboração, redaçáo. alteração e consolidação

das leis municipais.
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Art. 183. Os Projetos de lei complementar seráo aprovados por 2/3 (dois
terÇos), em dois turnos, com intervalo de 48 (quarenta e oito) horas e receberáo
numeraçáo própria.

suBSEcçÃo vr
DOS PROJETOS DE PROPOSTAS DE EMENDA

À lel oneÂntcA Do MUNtcíPro

Art. 184. Os projetos de propostas de emenda à Lei Orgânica do
Município destinam-se a modificar ou suprimir seus dispositivos ou acrescentar-
lhes novas disposições.

§ 1o As propostas de Emenda à Lei Orgânica do Município será discutida
e votada em dois turnos, com intervalo de dez dias e considerada aprovada se
obtiver, em ambos, 2/3 (dois terços dos votos) dos membros da Câmara Municipal.

§ 2'Náo será objeto de deliberação a proposta de emenda tendentê
a:

I - arrebatar do Município qualquer porção de seu território;
ll - abolir a autonomia do Município;
lll - alterar ou substituir os símbolos ou a denominação do Município.
§ 3" Não será recebida proposta de emenda da Lei Orgânica do

Município na vigência de intervençáo estâdual, de estado de defesa ou estado
de sítio.

§ 50 A matéria constante de proposta de Emenda à Lei Orgánica do
Município rejeitada ou havida por prejudicada, náo poderá ser obieto de nova
proposta na mesma Sessáo Legislativa.

sEcçÃo ril
DOS SUBSTITUTIVOS E EMENDAS

Art" 185. Os Substitutivos destinam-se a substituir, no todo ou em parte,
substancial ou formalmente, projetos em tramitaçáo, considerando a relação direta
eom a matéria que pretende substituir e náo tenham sentido contÉrio às
proposiçóes a que se refêrem.

Parágrafo Unico. A apresentação do substitutivo altera a autonomia da
proposiçáo inicial.

Art. 186. As emendas destinam-se a suprimir, substituir, ou modificar
dispositivos de projetos a acrescentar-lhes novas disposiçóes, ou, no caso de
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redaÇáo final, a sanar vícios de linguagem, incorreçáo de técnica legislativa ou
lapso manifesto.

§ 1o As emendas são Supressivas, Substitutivas, Aditivas ou
Modificativas.

a) Emenda Supressiva: é a que manda suprimir em parte ou no todo o
artigo;

b) Emenda Substitutiva: é a proposição que manda erradicar qualquer
parte de outra;

c) Emenda modificativa: é a que altera proposiçáo sem modificar
substancialmente;

d) Emenda Aditiva: é a que deve acrescentar nos termos do aÉigo,
parágrafo ou inciso do proieto.

§ 20 As Emendas poderáo ser objetos de proposta das Comissões
Permanentes para supressáo, substituiÇão, modificaçáo ou adiÇão de expressóes
ou palavras do texto sob seu exame.

§ 3o A proposta definida parágrafo 20 constitui subemenda e não
poderá ser supressiva, caso incida sobre emenda supressiva.

CAPíTULO V
DOS REQUISITOS DAS PROPOS]ÇÕES

Art. í 87. São requisitos das proposiçóes:
I - emenda de seu objetivo;
ll - conter táo somente o enunciado da vontade legislativa;
lll - divisão em artigos numerados, claros e concisos, e divididos,

quando for o caso, em parágrafo, inciso, alínea, itens, suFitens e números;
lV - cláusula de vigência da Lei e menÇão à expressáo, revogadas às

disposiçôes em contrário;
V - assinatura do autor;
Vl - justificativa com a exposição circunstanciada dos motivos de

mérito que fundamentem à adoção da medida proposta.
ParágraÍo Unico. Dispensa-se o cumprimento do disposto nos incisos

l, ll, lll e lV nos casos de requerimentos, moções e emendas.

CAP|TULO VI
DA tNlCrArVA DAS PROPOSTçÓES

sEc_ÇÃo I

DtsPostçoEs GERATS

69



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE coLÔNh LEoPoLDINA. AL.

Art. 188. A iniciativa das proposições instituídas pela Câmara Municipal
cabe ao Vereador, à Comissão Permanente, Comissáo Especial ou de lnquérito.

§'1o A proposiçâo destinada a plebiscito sobre questões relevantes para
os destinos do Município será de iniciativa de 1/3 (um terço), no mínimo, dos
membros da Câmara Municipal.

§ 20 Ressalva-se do disposto no caput deste artigo:
I - os Projetos de Resolução de iniciativa primitiva da Mesa Diretora;
ll - os Projetos de Lei Delegada.
Art. 189. Compete privativamente ao Prefeito a iniciativa dos projetos

que:
| - fixem ou modifiquem os quantitativos de cargos, empregos e

funções públicas na Administração Municipal, excluídos os da Câmara;
ll - disponham sobre:
a) criaçáo de cargos, funções ou empregos públicos na administração

direta e âutarquia ou aumento, ou reajuste de sua remunera$o;
b) criaçáo, extinção e definiçáo de estrutura e atribuições das

secretarias e órgãos da administração direta, indireta e fundacional;
c) concessão de subvençáo ou auxílio ou que, de qualquer modo,

aumente a despesa pública;
d) regime estatutário dos servidores municipais;
e) plano de governo, diretrizes orçamentárias, orçamento anual e

plurianual de investimentos, operaçôes de crédito ê dívidâ pública;
Í) políticas, planos e programas municipais, locais e setoriais de

desenvolvimento;
g) mâtéria financeira e orçamentária;
h) organizaçâo da Procuradoria Geral do Município.
Art. 190. A iniciativa do Prefeito na proposiçáo das Leis náo elimina o

poder de emenda da Câmara Municipal.
Art. 191. Não será admitido aumento de despesa prevista:
I - nos proletos de iniciativa do Prefeito, ressalvados os cesos em que:
a) se.iam compatíveis com o plano plurianual de investimentos e com

a Lei de Diretrizes Orçamentárias;
b) indiquem os recursos necessános admitidos apenas os

provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidem sobre:
1) - dotações para pessoal e seus encargos;
2) - serviços da dívida ativa;
3) - transferência tributária para autarquias e fundaçóes instituídas ou

mantidas pelo Poder Público;
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4) - convênios, projetos, contratos e acordos feitos com o Estado, a
União e órgãos internacionais cujos recursos tenham destinação específica.

c) Sejam relacionadas:
1) - com correÇóes de enos ou omissóes;
2) - com os dispositivos do texto do Projeto de Lei;
ll - nos prqetos sobre organização dos serviços administrativos da

Câmara Municipal.
§ 1o Nos Projetos de Lei que impliquem despesas, a Mesa Diretora e o

Prefeito encaminharáo com a proposição, demonstrâtivos do montante das
despesas e suas respectivas parcelas.

§ 2o As Proposições do Poder Executivo que disponham sobre aumento
ou reajuste da remuneraçáo dos servidores teráo tramitaçáo em regime de urgência
na Câmara Municipal, preterindo qualquer outra matéria, enquanto o Plenário não
se pronunciar sobre elas.

Art. í 92. O Prefeito poderá solicitar urgência para a apreciaçáo de
projetos de sua iniciativa.

Art. 193. Se a Câmara Municipal não se manifestar em até 40 (quarenta)
dias sobre a proposiçáo, será esta incluída na Ordem do Dia, sobrestando-se a
deliberaçáo quanto aos demais assuntos para que se ultime a votaçáo.

Parágrafo Unico. O prazo do parágrafo anterior náo corre nos períodos
de recesso da Câmara, nem se aplica aos Projetos de Codificaçáo.

Art. 194 - A matéria constante de Projeto de Lei rejeitado, somente
poderá constituir objeto de novo poeto, na mesma sessáo legislativa, mediante
proposta da maioria âbsoluta dos membros da câmara Municipal.

Parágrafo Único. Excetuam-se deste artigo às proposiçóes de iniciativa
do Prefeito.

Art. í95. E admitida a apresentaçáo de Projetos de Lei e de proposta de
realizaçáo de plebiscito por iniciativa popular.

§ 1oA iniciativa popular será exercida por proposta subscrita porcinco
por cento do eleitorado do l\ilunicípio para realizaçâo de plebiscito ou no caso de
Prqeio de Lei.

§ 20 A iniciativa popular exerce-se igualmente, através de substitutivos
e emendas, aos proietos de lei, em tramitaçáo na Câmara Municipal, obedecidas
as prescriçóes do parágrafo 1o deste artigo.

Art. 196. É de competência exclusiva da Mesa Diretora da Câmara a
iniciativa dos Projetos que:

l- autorizem a abertura de créditos espêciais, ou suplementares,
através de anulação parcial ou total de dotâÇão da Càmara.
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ll - criem, alterem ou extingam cargos dos serviços da Câmara e fixem
os respectivos vêncimentos.

lll - nos Projetos da Competência executiva da Mesa da Câmara náo
seráo admitidas emendas que aumentem a despesa prevista.

sEcÇÃo il
DlsPostçoEs EsPEctAts

Art. 197. As assinaturas dos proletos de iniciativa popular, assim como
os substitutivos e emendas, previstos nos parágrafos 1o e 2o do aÉigo anterior,
serão de responsabilidade das instituiçóes que apresentarem.

Parágrafo Unico. A assinatura de cada eleitor deverá estar
acompanhada de seu nome completo e legível, do endereço e de dados
identificativos de seu título de eleitor.

Ari. 198. O Pro.ieto será protocolado na Mesa Diretora, que mandará
publicáJo e despacháJo-á às Comissôes Permanentes.

§ 1'O Proieto integrará a numeraçáo das proposiçóes da Câmara
Municipal e terá a mesma tramitação das demais proposiçôes, tendo como autor a
instituiÇão que o apresentou.

§ 20 E assegurado a um representante da instituiçáo responsável pelo
projeio o direito de usar a palavra para discuti-lo nas Comissóes.

§ 30 Na discussáo do projeto, o representante da instituição terá os
direitos deferidos neste Regimento lnterno aos autores de proposiçáo, incluídos os
de encaminhamento de votação, de pedido de verificaçáo nominal de voiaçáo e de
declaraçáo de voto.

Art.l 93. Se receber parecer pela ilegalidade e inconstitucionalidade, ou
parecer contrário de méríto das comissóes, o prqeto de iniciativa popular sujeitar-
se-á às disposições deste Regimento lnterno relativas a esse caso.

CAPíTULO VII
DA TRAMITAÇÃO OOS PROJETOS

sEcÇÃo l
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 200. Os projetos, apresentados até o prolongamento do Expediente,
seráo enviados à publicação e despachados às Conrissóes Permanentes, exceto
os casos de que trata o título Vlll deste Regimento.

§ ío lnstruídos preliminarmente com informaçóes de caráter técnico e
jurídico, seráo apreciados em primeiro lugar pela Comissáo de Justiça e
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Redação quanto aos aspectos regimental legal e constitucional, e,
posteriormente pelas demais comissôes, quando for o caso.

§ 20 Quando o Projeto apresentado for de autoria de todas as Comissóes
competentes para falar sobre a matéria nele consubstanciada, independerá de
informações técnicas e jurídicas.

§ 30 As Comissôes, em seu pârecer, poderáo oferecer substitutivos ou
emendas, que náo seráo considerados quando constantes do voto em separado ou
voto vencido.

§ 40 No transcorrer das discussões será admitida a apresentação de
emendas ou substitutivos, desde que subscritos, no mínimo, por'1/3 (um terço) dos
membros da Câmara Municipal.

Art. 201. Os projetos devem ser obrigatoriamente publicâdos antes de
serem inscntos na Ordem do Dia da sessáo ordinária ou extraordinária.

Parágrafo Único. Aplica-se também no disposto neste artigo âos projetos
em regime de urgência.

Att 2o2. Os projetos e respectivos pareceres seráo impressos em
avulso e entregues aos Vereadores no início da sessão, em cuja Ordem do Dia
tenham sido íncluídos.

Art. 203. Nenhum projeto será definitivamente aprovado antes de passar
por duas discussóes e votações, além de redaçáo final, quando for o caso.

§ ío Excetuam-se do disposto neste artigo os projetos sujeitos a votação
em turno único, na forma deste Regimento.

§ 20 Os substitutivos e emendas seráo discutidos e votados iuntamente
com a proposiçáo original.

Art. 204. Os projetos rejeitados em qualquer fase de discussão seráo
arquivados.

sEcÇÃo il_
DAS DISCUSSOES

suBsEcÇÃor -
DA PRIMEIRA DISCUSSAO

Art. 205. lnstruído o proieto com os pareceres de todas as Comissões a
que foi despachado, será incluído na Ordem do Dia para primeira discussão e
votaçáo.

Art. 206. Pâra discutir o projeto em fase de primeira discussão o
Vereador disporá de 1 5 (quinze) minutos.

Aí1. 207. Encerrada a discussáo passar-se-á a votaçáo.
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Art. 208. Se houver substitutivos, estes serão votados com
antecedência sobre o projeto inicial, na ordem direta da sua apresentação.

§ ío O substitutivo oíerecido por qualquer Comissáo terá sempre
preferência sobre votaçáo de substitutivos de Vereadores.

§ 2o Náo havendo substitutivos de autoria da Comissão, admitir-se'á
pedido de preferência para votação de substitutivo apresentado pelo Vereador.

§ 30 A aprovaçáo de um substitutivo prejudica os demais, bem como
o pro.ieto original e as emendas eventualmente apresentadas.

§ 40 Na hipótese de rejeição de substitutivos, passar-se-á à votaçáo
de emendas, se houver.

§ 5o Rejeitadas as emendas, passar-se.á à votaçáo do projeto
original.

Art. 209. Aprovadas as eventuais emendas, passa-se à votaçáo do
projeto assim emendado.

§ 10 As emendas seráo lidas e votadas, uma a uma, e respeitada a
preferência para as emendas de autoria da Comissáo, na ordem direta da sua
apresentaçáo.

§ 2o Não se admite pedido de preferência para a votação das
emendas.

Art. 2'10. Aprovado o projeto assim emendado ou o substitutivo será
despachado à Comissão de Justiça e Redação Final para redigir conÍorme
vencido.

§ 1o A Comissáo de Justiça e Redaçáo Final terá o prazo máximo e
improrrogável de 07 (sete) dias para redigir o vencido.

§ 20 Se o projeto for aprovado sem emendas, figurará na pauta da
Sessão Ordinária subseqüente.

suBsEcÇÃo I
DA SEGUNDA DISCUSSÃO

Art. 211 . O tempo para discutir o projeto em fase de Segunda
discussão seÉ de 1 5 (quinze) minutos para cada Vereador.

Art. 212. Encerrada a discussáo, passar-se-á à votaçáo.
AtI. 213. Rejeitado o substitutivo, passar-se-á à votaçáo das

emendas,
§ 1o Aprovadas as emendas, passar-se-á à votação do projeto assim

emendado.
§ 20 Aprovado o substitutivo, Íicam prejudicadas as emendas e o

projeto original.
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Al. 214. Se o projeto for aprovado sem emendas será imediatamente
enviado à sançáo ou promulgação.

Parágrafo Unico. Aprovado o projeto com emendas ou substitutivo, será
o processo despachado à Comissão de Justiça e Redação, para a redaÇão final.

sEcçÃo il
DA REDAÇÃO FINAL

Art. 215. A redâção final, observadas as exceçóes regimentais, será feita
pela Comissão de Justiça e Redaçáo Final, que apresentará o texto definitivo do
projeto, com as alteraçôes decorrentes das emendas aprovadas.

§ 1o Somente seráo admitidas emendas à Redaçáo Final para evitar
incorreçôes de linguagem, incoerência notória, contrâdiçáo evidente ou absurdo
manifesto.

§ 20 Aprovada qualquer emenda, voltârá a proposição à Comissão ou à
Mesa, para nova redaçáo final, conÍorme o caso.

§ 30 Se rejeitada a Redaçáo Final, retomará ela a Comissáo de Justiça
e RedaÇão Final, para que elâbore nova redação, a qual será submetida ao
Plenário, e considerada aprovada, se contra ela náo votarem 2/3 (dois terços) dos
integrantes da Câmara.

§ 40 Cada Vereador disporá de 10 (dez) minutos para discutir a redaçáo
ou o parecer de reabertura da discussão, admitidos apartes.

Art. 216. Quando, após a aprovaçáo da redaçáo final e até a expedição
do autógrafo, verificar-se inexatidáo do texto, a mesa procederá à respectiva
correçáo, da qual dará conhecimento ao Plenário. Náo havendo impugnaçáo,
considerar-se-á aceita a correçáo, e, em caso contrário, será reaberta a discussão
para a decisáo final do Plenário.

Aft. 217. Aprovada a redaçáo final do projeto, será este enviado à
sanção ou promulgação.
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TíTULo vII
DOS DEBATES E DELIBERAÇóES

CAPíTULO I

DA DISCUSSÃO

sEcÇÂo r

DISPOSIçÕES PRELIMINARES

Art. 21 8. Discussão é a fase dos trabalhos destinados aos debates em
Plenário.

Art. 219. Para discutir qualquer matéria constante da Ordem do Dia, o
Vereador deverá inscrever-se previamente, de próprio punho, na respectiva lista de
inscrição.

§ 1o As inscriçóes deveráo ser feitas em Plenário, perante o Presidente,
a paÍtir do início da sessáo.

§ 2o E fecultada entre os Vereadores inscritos para discutir a mesma
proposiçáo, a cessão total ou parcial de tempo, na conformidade do disposto no
parágrafo seguinte.

§ 3o A cessão do tempo Íar-se-á mediante comunicaçáo
obrigatoriamente verbâ|, pelo Vereador cedente, no momento em que seja
chamado para discutir a matéria.

Art. 220. Entre os Vereadores inscritos para discussão de qualquer
matéria, a palavra será dada na seguinte ordem de preferência:

I - ao autor da proposiçáo;
ll - aos relatores, respeitada a ordem de pronunciamento das

respectivas Comissóes;
lll - ao primeiro signatário de substitutivo, respeitada a ordem direta de

sua apresentação.
Aí1. 221. Em projeto de autoria da Mesa ou de Comissão serão

considerados autores, para efeito deste artigo, os respectivos presidentes.
Parágrafo Unico. Em proieto de autoria do Poder Executivo, será

considerado autor, parâ efeito deste artigo, o Vereador, que nos termos
regimentais, gozar de prerrogativas de líder, do partido do Prefeito.

Ar1.222. O Vereador que estiver ausente ao ser chamado para falar
poderá reinscrever-se.

Aí1. 223. O Presidente dos trabalhos não interromperá o orador que
estiver discutindo qualquer matéria, salvo para:

I - dar conhecimento ao Plenário de requerimento de prorrogaçáo da
sessão e para submetàlo à votaçáo;
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ll - fazer comunicaçáo importante, urgente ê inadiável à Câmara;
lll - recepcionar autoridade ou personalidade;
lV - suspender ou encerrar a sessão em caso de tumulto grave no

Plenário ou em outras dependências da Câmara.

sEcçÃo il
DOS APARTES

Aft. 224. Aparte é a intenupçáo consentida, breve e oportuna do orador,
para indagaçáo, esclarecimento ou contestaçáo, náo podendo ter duração superior
a 03 (três) minutos.

Parágrafo Unico. E vedado ao Presidente ou a qualquer Vereador no
exercício da Presidência, apartear o orador na Tribuna.

Atl.225 - Náo seráo permitidos apârtes:
| - a palavra do Presidente, quando na direção dos trabalhos;
ll - paralelos ou cruzados,
lll- quando o orador esteja encaminhando a votaçáo, declarando voto,

falando sobre a Ata, ou pela Ordem.
Atl. 226 - O Vereador poderá requerer vista de processo relativo a

qualquer proposição, desde que essa esteja sujeita ao regime de tramitação
ordinária.

Parágrafo Único. O requerimento de vista deve ser escrito e deliberado
pelo Plenário, náo podendo seu prazo exceder o período de tempo correspondente
ao intervalo entre uma sessâo ordinária e outra,

sEcçÃo ill
DO ENCERRAMENTO DA DISCUSSAO

Ar1. 227 - O encerramento da discussáo dar-se-á:
I - por inexistência do orador inscrito;
ll - a requerimento subscnto, no mínimo, por í/3 (um terço) dos

Vereadores, mediante deliberaçáo do Plenário.

§ 10 Só poderá ser proposto o encerramento da discussáo nos termos
do lnciso ll, quando sobre a matéria já tinham falado, pelo menos 02 (dois)
Vereadores.

§ 2o O requerimento de encerramento da discussáo comporta apenas
encaminhamento da votação.

§ 3o Se o requerimento de encerramento da discussáo for rejeitado, só
poderá ser refomulado depois de terem falado, no mínimo, mais 03 (três)

Vereadores.
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Art. 228. A discussão de qualquer matéria nâo será encerrada quando
houver requerimento de adiamento pendente por falta de quorum.

CAPíTULO II
DAVOTAÇÃO

sEcçÃo r

DlsPoslÇoEs PRELTMINARES

Art. 229. Votação é o ato complementar da discussáo, através do qual
o Plenário manifesta sua vontade deliberativa.

§ 1o Considera-se qualquer matéria em fãse de votaçáo a paúir do
momento em que o Presidente declara encerrada a discussáo.

§ 20 Quando, no curso de uma votaçáo, êsgotar-se o tempo destinado
à Sessáo, esta se dará por prorrogada até que se conclua por inteiro a votaçáo da
matéria, ressalvada a hipótese de falta de número para deliberação, caso em que
a Sessão será encerrada imediatamente.

Art. 230. O Vereador presente à Sessáo nâo poderá escusar-se de votar,
devendo, porém, abster-se quando tiver, ele próprio ou parênte afim ou
consangüíneo, até terceiro grau inclusive, interesse maniÍesto na deliberaçáo, sob
pena de nulidade da v.otação, quando seu voto for decisivo.

Parágrafo Unico. O Vereador que se considerar impedido de votar, nos
termos deste artigo, fará a devida comunicaçáo ao Presidente, computãndo- se,
todavia, sua presença parâ efeito de quorum.

Art. 231. O Presidente da Câmara Municipal só terá voto nâ elêiçáo da
Mesa Diretora, nas votaçôes secretas, quando ocorer empate ou quando a matéria
exigir quorum de 2/3 (dois terços).

§ 10 A presença do Presidente é computada para eíeito de quorum no
processo de votação.

§ 20 As normãs cônstantes deste artigo seráo aplicadas ao Vereador que
substituir o Presidente na direçáo dos trabalhos.

Art. 232. Votada uma proposiçáo, todas as demais quê tratam do mesmo
assunto, ainda que a elas náo anexadas, serâo consideradas prejudicadas e
remeüdas ao arquivo.

sEcçÃo ll
DO ENCAMINHAMENTO DA VOTAçÃO
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Art. 233. A partir do instante em que o Presidente declarar a matéria já
debatida e com discussáo encerrada, poderá ser solicitada a palavra para o
encaminhamento da votaçâo, ressalvados os impedimentos regimentais.

§ 1o O encaminhamento da votaçáo, será assegurado, a cada bancada,
por um de seus membros, falar apenas uma vez, por 03 (três) minutos, para propor
aos seus peres a orientaçáo quanto ao mérito da matéria a ser votâda, sendo
vedados apartes.

§ 20 Para encaminhar a votaÉo, teráo preferência o líder ou vice- líder
de cada bancada, ou Vereador indicado pela liderança.

Art. 234- Ainda que haja no processo, substitutivos e emendas, haverá
apenas um encaminhamento de votaçáo, que versará sobre todas as peças do
processo.

Parágrafo Único. Quando náo for consumada a votaçáo por falta de
quorum, haverá novo encaminhamento de votaÉo, quando a proposiçáo voltar à
ordem do Dia 

sEcÇÃo,r
DOS PROGESSOS DE VOTAçÃO

Art. 235 - Sáo três os processos de votação:
l- simbólico;
ll - nominal;
lll - secreto.
Art. 236. O processo simbólico de votação consiste na simples contagem

de votos favoráveis e contrários, que será efetuada pelo Presidente, convidando os
Vereadores que estiverem de acordo a permanecerem sentados e os que forem
contrários a se levantarem e procedendo, em seguida, a necessária contagem e à
proclamação do resultado.

Att. 237. O processo nominal de votâçáo consiste na contagem dos
votos favoráveis e contrários com a consignação expressa do nome e do voto de
cada Vereador.

Parágrafo Único. Proceder-se.á, obrigatoriamente, à votaçáo nominal
para:

| - outorga de concessão, permissào ou autorizaçáo de serviços
públicos;

ll - outorga de direito real de concessão de uso de bens imóveis;
lll - alienaçâo de bens imóveis;
lV - aquisiçáo de bens imóveis por doaçáo com encargos,
V - contrataçáo de empréstimos;
Vl - aprovaçáo ou alteraçáo do Código Tributário Municipal.

10
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Aú.238. Nos casos previstos neste Regimento lntemo, âo submeter
qualquer matéria à votação nominal, o Presidente convidará os Vereadores a
responderem "sim" ou "não", conforme sejãm fâvoráveis ou contrários, na medida
em que forem sendo chamados.

§ 1o O Secretário, ao proceder a chamada, anotará as respostas na
respectiva lista, repetindo, em voz alta, o nome e o voto de cada Vereador.

§ 2o Terminada a chamada a que se refere o parágraÍo anterior, caso
náo tenha sido alcançado quoÍum para deliberação, o Secretário procederá, ato
contínuo, a segunda e última chamada dos Vereadores que ainda náo tenham
votado.

§ 3o Enquanto não for proclamado o resultado da votação, é facultado
ao Vereador retardatário, expender seu voto.

§ 40 O vêreador poderá retificar seu voto antes de proclamado o
resultado na forma regimental.

§ 5o Concluída a votaçáo, o Presidente proclamaÉ o resultado,
anunciando o número de Vereadores que votarem "sim" e o número dos que
votaram "não".

Art. 239. As dúvidas quanto ao resultado proclamado só poderáo ser
suscitadas e deveráo ser êsclarecidas antes de anunciada â discussáo ou votaçáo
de nova matéria, ou se for o caso, antes de se passar a nova fase de Sessão ou
de encerrar-se a Ordem do Dia.

Art. 240. O processo de votaçâo será secreta nos seguintes casos:
I - vetos;
ll - composiçáo das Comissões Permanentes;
lll - destituiÉo da Mesa Diretora ou de qualquer de seus membros;
lV - votaçáo das contas do Tribunal de Contas e do parecer prévio do

Tribunal de Contas sobre as contas da Mesa Diretora e do Prefeito;
V - perda do mandato do Vereador;
Vl - votaçáo dos nomes dos titulares e outros cargos que a lei

dêtêrminer.
Atl. 241. Pâra votaçáo com uso de cédula, far-se-á chamada dos

Vereadores, por ordem âlfabética, sendo admitidos a votar os que comparecerem
antes de enceÍTada a votaçáo.

§ 1o Na medida em que forem chamados os Vereadores, de posse da
sobrecarta rubricada pelo Presidente, nela colocaráo seu voto, depositandea, a
seguir, na urna própria.

§ 20 ConcluÍda â votaçáo, proceder-se-á a apuração dos votos
obedecendo aos seguintes processos:

80



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE coLÔNIA LEoPoLDINA- AL.

I - as sobrecartas retiradas da urna serão contadas pelo Presidente,
que, verificando serem em igual número de Vereadores votantes, passará a abrir
cada uma delas, anunciando imediatamente o respectivo voto,

ll - os escrutinadorês convidados pelo Presidente, iráo, fazendo as
devidas anotaçôes, competindo a cada um deles, ao registrar o voto, apregoar novo
resultado;

lll - concluída a apuraçáo, o Presidente proclamará o resultado.
§ 30 Nas votaçôes secretas com uso de cédulas. náo será admitida em

hipótese alguma, a retificaçáo do voto, considerando-se nulo o voto que não
atender a qualquer das exigências regimentais.

_sEcÇÃo ]v
DA VERIF]CAÇAO NOMINAL DE VOTAÇAO

Atl.242. Se algum Vereador tiver dúvida quanto ao resultado da votação
simbólica proclamada pelo Presidente, poderá requerer verificação nominal de
votação.

§ 1o O requerimento de verificaçáo nominal de votaÉo será de imediato
e necessariamente atendido pelo Presidente.

§ 20 Nenhuma votaçáo admitirá mais uma verificação.
§ 3o Ficará prejudicado o requerimento de verificaçâo nominal de

votação, caso náo se encontre presente no momento em que for chamado pela
primeira vez, o Vereador que a requereu.

§ 40 Prejudicado o requerimento de verificação nominal de votaçáo pela
ausência do autor, ou por pedido da retirada, faculta-se a qualquer outro Vereador
reformulá-lo.

sEcÇÃo v
DA DECLARAÇÃO Oe VOTO

Aft. 243. Declaraçáo de voto é o pronunciamento do Vereador sobre os
motivos que o levaram a manifestar-se contrária ou favoravelmente à matéria
vôtade.

Att.244. A declaraçáo de voto a qualquer mâtéria far-se-á de uma só
vez, depois de concluída, por inteiro, a votaÇáo de todas as peças do processo.

Parágrafo Unico. Quando náo for configurado quorum para votaçáo
ser consumada, náo haverá declaraçáo de voto.

Atl.245. Em declaração de voto cada Vereador disporá de 03 (três)
minutos, sendo vedados apartes.
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CAPíTULO III
DO TEMPO E USO DA PALAVRA

Art. 246. O tempo de que dispõe o Vereador, sempre que ocupar a
Tribuna será controlado pelo Presidente e começará a Íluir no instante em que lhe
for dada a palavra.

\rt"247. Salvo disposição expressa em contrário, o tempo de que dispóe
o Vereador para Íalar, é assim fixado:

I - para impugnar a Ata: cinco minutos, sem apartes;
ll - no Expediente: quinze minutos, com apartes;
lll - na discussáo de:
a) Veto: quinze minutos, com apartes;
b) Parecer da redaçáo final ou da reabertura de discussáo: dez minutos,

com apartes;
c) Matéria com discussão reaberta: cinco minutos, com apartes;
d) Projetos: 15 quinze minutos, e,om apartes;
e) Parecer sobre ilegalidade e inconstitucionalidade de projetos: dez

minutos, com apartes;
Í) Pareceres do Tribunal de Contas sobre Contas da Mesa Diretora e do

Município: dez minutos, com apartes;
g) Processo de destituiçáo da Mesa Diretora ou de membros da Mesa

Diretora: 15 quinze minutos para cada Vereador e 60 sessenta minutos para o
denunciado ou denunciados, com apartes;

h) Processo de cassação de mandato de Vereadores: quinze minutos
para cada Vereador e 02 (duas) horas para o denunciado ou procurador, sem
apartes;

i) Moções: cinco minutos, com apartes;
j) Requerimentos: cinco minutos, com apartes;
k) Recursos: cinco minutos, com apartes;
lV - Para apresentar explicações pessoais: 10 (dez) minutos, com

apartes, cebendo a estes o tempo máximo de 3 (três) minutos. (Acrescentado pela
Resoluçáo 00212016).

V - Para explicação de autor ou relatores de projeto, quando
requeridas: dez minutos, com apartes;

Vl - Para encaminhamentos de votaÇão: três minutos, sem apartes;
Vll - Para declaraçáo de voto: três minutos, sem apartes;
Vlll - Pela ordem: três minutos, sem apartes;
lX - Para solicitar esclarecimentos ao Prefeito e a Secretários

Municipais, quando estes comparecerem à Câmara Municipal, cpnvocados ou não:
cinco minutos, sem apartes;
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X - Parêcêr verbal: cinco minutos, sem apartes;
Xl - Voto em separado de parecer verbal: 05 (cinco) minutos,

apartes-
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CAPíTULo IV
DAS QUESTOES DE ORDEM E DOS PRECEDENTES REGIMENTAIS

A'ft. 248. Questáo de Ordem é toda manifestação do Vereador em
Plenário feita em qualquerfase da sessáo, para reclamar contra o náo cumprimento
de formalidade regimental, ou para suscitar dúvidas quanto à interpretação do
regimento.

Àrt.249. Pela Ordem o Vereador poderá falar para:
| - reclamar contra preteriÉo de formalidade regimental;
ll - suscitar dúvidas sobre a interpretação do Regimento lnterno ou,

quando este for omisso, para propor o melhor método para o andamento dos
trabalhos;

lll - na qualidade de líder, para dirigir comunicação à Mesa Diretora;
lV - solicitar a prorrogação do prazo de funcionamento da Comissáo

especial ou comunicar a conclusáo dos trabalhos:
V - solicitar a retificação de voto;
Vl - solicitar a censura do Presidente a qualquer pronunciamento de

outro Vereador, que contenha expressão, frase ou conceito que considerar
injurioso;

Vll - solicitar do Presidente esclârecimentos
interesse da Câmara Municipal.

§ 10 Admitir-se-ão no máximo três Questôes de
mesma matéria que suscite dúvidas.

§ 2.o - Cabe ao Presidente da Câmara resolver, soberanamente, a
QuestEio de Ordem, ou submeter ao Plenário, quando omisso o Regimento lnterno.

§ 3' Náo se admitiráo Questóes de Ordem quando se estiverem
procedendo a qualquer votaçáo.

§ 5o Para falar pela ordem, cada Vereador disporá de 03 (três) minutos,
náo sendo permitidos apartes.

§ 6o Se a Questão de Ordem comportar resposta, esta deverá ser dada
imêdiatamente ou caso contrario, em fase posterior da mesma sessão ou na
Sessáo Ordinária seguinte.

. sEcÇÃo I
DOS RECURSOS AS DECISOES DO PRESIDENTE

sobre assuntos do

Ordem sobre uma

84



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE coLÔNlA LEoPoLDINA - AL.

Art. 250. Da decisáo ou omissão do Presidente em questâo de ordem,
representação ou proposiçáo de qualquer Vereador, cabe recurso ao Plenário, nos
teÍmos desta Secçáo. .

Parágrafo Unico. Até a deliberaçáo do Plenário sobre o recurso,
prevalece a decisáo do Presidente.

Art. 251 - O recurso, formulado por escrito, poderá ser proposto dentro
do prazo improrrogável de 02 (dois) dias úteis da decisão do Presidente.

§ 10 Aprêsentado o recurso, o Presidente deverá, dentro do prazo
improrrogável de 02 (dois) dias úteis, dar-lhe provimento, ou caso contrário,
informá-lo e, em seguida, encaminhá-lo à Comissáo de Justiça e Redaçáo Final.

§ 2o A Comissão de Justrça e Redaçáo Final terá prazo improrrogável
de 02 (dois) dias úteis para emitir parecer sobre o recurso.

§ 3" Emitido o parecer da Comissáo de Justiça e Redação Final, e
independentemente de sua publicaçáo, o recurso será obrigatoriamente incluído na
pauta da Ordem do Dia da Sessão Ordinária seguinte, para deliberaçáo do
Plenário.

§ 4o Aprovado o recurso, o Presidente deveÉ observar a decisão
soberana do Plenário e cumpri-la fielmente, sob pena de sujeitar-se a processo de
destituiçáo.

§ 50 Rejeitado o recurso, a decisâo do Presidente será integralmente
mantido.

sEcÇÃo ll
DOS PRECEDENTES REGIMENTAIS

Atl.252. Os casos não previstos neste Regimento seráo submetidos ao
Plenário e as soluçóes constituirão precedentes regimentais, medaante
requerimento aluizado pela maioria absoluta dos Vereadores.

Parágrafo Unico. Também constituirão precedentes regimentais as
interpretaçóes do Regimento lnterno feitas pelo Presidente.

Art. 253. Os precedentes regimentais serão condensados para a leitura
a ser feita pelo Presidente até o término da sessão ordinária seguinte.

§ 1o Os precedentes regimentais deverÉo conter:
| - número que assumam na respectiva Sessáo Legislativa;
ll - indicaçáo do dispositivo regimental a que se referê;
lll - número e data da Sessáo em que forem estabelecidos;
lV - assinatura do Presidente.
§ 20 Se fixado por ocupante da Presidência dos trabalhos que náo o

Presidente da Câmara, o precedente regimental deverá ser ratificado pelo
Presidente, na primeira sessáo posterior ao ocorrido.
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§ 30 As decisôes constituídas como precedentes regimentais, a
requerimento de qualquer Vereador, obedeceráo ao disposto no artigo 248 deste
Regimento.

\ft. 254. Os precedentes regimentais seráo anotados em livro próprio,
para orientaçáo na solução de casos análogos.

Parágrafo Único. Ao final de toda sessáo legislativa, a Mesa fará a
consolidação de todas as modificaçóes feitas no regimento bem como dos
precedentes regimentais, publicando-os em separata.
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rírulo vllt
DA ELABoRAÇÃo leeslelvA EspEctAL

clpírulo I
DAs DlRETRtzes onçmrerrÁRhs E Dos oRçAMENTos

sEcçÃo r

Do pRoJETo DE LEr DE DTRETRIZES oRÇauettÁRns

Art. 255. O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será
encaminhado à Câmara Municipal pelo Prefeito até 15 (quinze) de abril.

§ ío Recebido o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será
encaminhado à Comissáo de Justiça e Redaçáo Final e, em seguida, à Comissáo
de Finanças, Orçamento e Fiscalizaçáo, para emissáo de pareceres.

§ 2! Esgotados os prazos para a apresentaçáo de pareceres, o projeto
será incluído em regime de prioridade na Ordem do Dia, tenham as Comissôes
referidas no parágrafo anterior se manifestando ou náo.

§ 30 Caberá à Comissào de Justiça e Redação Final a elaboraçáo do
texto final do projeto.

§ 40 A sessão legislativa náo seÉ interrompida sem a aprovação do
Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.

sEcÇÃo il
DOS PROJETOS DE LEI

DOS ORçAMENTOS PLURIANUAL E ANUAL

suBsEcçÃo r

DlsPosrçÕEs GERAIS

Art, 256. As propostâs orçamentárias plurianual e anual seráo enviadas
à Câmara Municipal pelo Prefeito até 30 (trinta) de setembro.

Parágrafo Único. Rejeitado pela Câmara Municipal o Projeto de Lei
Orçamentária, prevalecerá o orÇamento do ano anterior, aplicando-sê'lhê, a
correção monetária segundo os índices estabelecidos pela Fundação lnstituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE para o índice de Preços do Consumidor
- lPC, ou índice que vier a subsiituí-lo.

Art. 257. O Projeto de Lei Orçamentária náo será recebido sem o
demonstrativo do efeito sobre as receitas e despesas decorrentês de isençóes,
anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tribuiária ê
creditícia.
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Art.258. Aos Projetos de Lei Orçamentária plurianual e anual aplicam-
se as demais normas referentes à elaboraçáo legislativa, naquilo que náo
contrariam o disposto neste título.

Parágrafo Único. Em nenhuma fase de tramitaçáo do projeto de lei
orçamentária se concederá vista do processo a qualquer Vereador.

suBsEcçÃo n
DA TRAMITAÇÃO OOS PROJETOS

Art. 259. Recebido do Poder Executivo, o Projeto de Lei Orçamentária
será numerado. independentemente de leitura e desde logo enviado à Comissáo
de Finanças, Orçamento e Fiscalizaçáo, providenciando-se, ainda sua publicaçáo
e distribuição em avulso aos Vereadores.

§ 1" A Comissáo de Finanças, Orçamento e Fiscalizaçáo disporá de
prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias para emitir seu parecer, que deverá
apreciar o âspecto formal e o mérito do projeto.

§ 20 Se contrário, o parecer, será submetido ao Plenário em discussáo
única.

Art,260 - Publicado o parecer, será o projeto, dentro do prazo máximo
de 02 (dois) dias úteis, incluído na Ordem do Dia porduas sessóes subseqüentes,
para primeira discussáo, vedando-se, nesta fase, apresentaçáo de substitutivos e
emendas.

Art,261. Findo o prazo, e com a discussáo encerrada, o projeto sairá da
Ordem do Dia e será encaminhado à Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização para recebimento de emendas, durante 02 (dois) dias úteis.

Parágrafo Unico. O parecer da Comissáo de Finanças, Orçamento e
Fiscalizaçáo Financeira sobre as emendas será conclusivo e final, salvo se 1/3 (um
terço) dos membros da Câmara Municipal requerer a votaçáo, em Plenário, de
emenda aprovada ou rejeitada na Comissáo.

Art.262. Pare êlaborar o parecer sobre as emendas, a Comissão de
Finanças, Orçamento e Fiscalização terá o prazo máximo e improrrogável de 05
(cinco) dias úteis.

Parágrafo Unico. Em seu parecer, a Comissáo observará as seguintes
normas:

I - as emendas da mesma natureza ou objetivo serão
obrigatoriâmente reunidas pela ordem numérica de sua apresentaçáo, em três
grupos conforme a Comissáo recomenda sua aprovaçáo ou cuja apreciaçáo
transfira ao Plenário;
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ll - A Comissão poderá oferecer novâs emendas, em seu parecer,
desde que de caráter estritamente técnico ou retificativo ou que visem a
restabelecer o equilíbrio financeiro.

Art. 263. Publicado o parecer sobrê as emendas, será o projeto, dentro
do prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, incluído na Ordem do Dia para a votaçáo
da primeira discussão.

§ 10 Aprovado com as emendas, irá ele à Comissáo de Finanças,
Orçamento e Fiscalizaçáo para redigir conforme o vencido para segunda discussáo
no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis.

§ 20 Caso náo tenham sido apresentadas emendas em primeira
discussáo, o projeto será votado e voltará na Ordem do Dia subseqüente, para
Segunda Discussão.

Ar1.264. Poderá o Prefeito enviar mensagem à Câmara Municipal para
propor a modificaçáo do projeto de lei orçamentária, enquanto não estiver concluída
a votação da parte, cuja alteraçáo é proposta.

Art. 265. A tramitaçáo do projeto de lei orçamentária em segunda
discussão far-se-á na forma dos artigos anteriores para primeira discussáo.

§ 1o Se aprovâdo, em segunda discussâo, sem emendas, o projeto será
enviado à sançáo.

§ 20 Se emendado, o processo retornará à Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalizaçáo para, dentro do prazo máximo e improrrogável de 05
(cinco) dias, elaborar a redaçáo final.

Art. 266. Aprovada a redaçáo final, será o projeto encaminhado à
sanção.

Art.267. Na apreciaçâo e votâção do orçamento anual, a Câmara
Municipal requisitará eo Poder Executivo todas es informações sobre:

l- a situaçáo do endividamento do Município, detalhada para cada
empréstimo existente, acompanhada das totalizações pertinentes;

ll - o plano anual de trabalho elaborado pelo Poder Executivo,
detalhando os diversos planos anuais de trabalho dos órgãos da administraçáo
direta, indireta, fundacional e de empresas públicas nas quais o Poder Público
detenha a maioria do capital social;

lll - o quadro de pessoal da administraçáo direta, indireta, fundacional e
de empresas públieas nas quais o Poder Público detenha a maioria do capital
social.
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SEGÇÃ_O ill
DA PARTICIPAÇAO POPULAR

ArL 268. A Câmara Municipal promoverá, através da Comissáo de
Finanças e Orçamento, em dias e horários distintos, seminários específicos de
discussão informal das propostas de Orçamentos Plurianual, das Diretrizes
Orçamentárias e do Orçamento Anual, convocados para este fim, os Secretários
Municipais, convidando especialistas e representantes da Sociedade Civil.

Parágrafo Unico. A convocaçáo ou o convite a que se refere este ârtigo,
será dirigido especialmente:

l- aos diferentes conselhos municipais de caráter consultivo ou
deliberativo;

ll - às entidades locais de representação da Sociedade Civil;
lll - às diferentes representaÇóes dos servidores juntos a

Administraçáo Municipal.

CAPíTULO II
DA CONCESSÃO DE TíTULOS HONORíFICOS

Dos ríruLos DE crDADÃo 
"rt*?"rnil?rl 

E DE crDADÃo HoNoRÁRro

Art.269. O projeto de decreto legislativo destinado à concessão de
títulos pela Câmara Municipal deverá ser aprovado por, no mínlmo, 2/3 (dois terços)
dos seus membros.

§ 1o São títulos honoríficos da Câmara Municipal:
I - Cidâdáo Benemérito, dêstinado aos naturais do Município;
ll - Cidadão Honorário, destinado aos neturais de outras Cidades,

Estados ou Países.
§ 20 O título será concedido â pessoas que tenham reconhecidamente

prestado serviços ao Município, âo Estedo, à Uniáo, à democracia ou à causa da
Humanidade.

§ 30 O projeto será acompanhâdo da biografia circunstanciada da
pessoa que se deseja homenagear.

§ 40 Em cada Sessáo Legislativa, o Vereador poderá figurar como autor
de, no máximo, dois títulos de Cidadáo Honorário ou Cidadão Benemérito.

§ 50 Para discutir projeto de concessáo de título honorífico, cada
Vereador dispoÉ de 1 5 (quinze) minutos, com apartes.
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sEcÇÃo il
DISPOSIçÔES COMUNS

4r1.27O. Náo se contará o limite estabelêcido no parágrafo 40, do artigo
enterior, se rejeitadâ a iniciativa anterior do mesmo Vereador.

AtI. 271 - A concessáo de títulos honoríficos será feita em Sessâo
Especial para esse fim convocada. cujâ data marcada somente após a aprovaçáo
do projeto de decreto legislativo.
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TíTULo Ix
DA SANçÃO, DO VETO, DA PROMULGAçÃO

E DO REGISTRO DAS LEIS

A.r1.272- O projeto aprovado pela Câmara Municipal será enviado ao
Prefeito dentro de ãté'10 (dez) dias úteis, contados da data de sua aprovaçáo, para
sanção ou veto.

ParágraÍo Unico. O veto, obrigatoriamente, poderá ser total ou parcial,
devendo neste último caso abranger o texto integral de artigo, de parágrafo, de
inciso, de alínea ou de item.

Atl. 273. O Prefeito disporá do prazo de í 5 (quinze) dias úteis contados
daqueles em que o receber para se mântfestar quanto à matéria.

§ 10 Transcorrido o pÍazo sem manifestaÉo do Prefeito, o Presidente
da Câmara Municipal promulgará a respectiva lei.

§ 20 Se, dentro do prazo legal, o Preíeito usar o direito de veto, enviará
ofício à Câmara Municipal, com as razóes da impugnaçáo feita, dentro de 48
(quarenta e oito) horas.

Att.274 - Para deliberar sobre veto, a Câmara Municipal disporá de 30
(trinta) dias, contados da data do recebimento do ofício respectivo.

§ 1o Se, dentro do prazo legal, a Câmara Municipal não deliberar sobre
o veto, este permanecerá na Ordem do Dia, sobrestando todas as matérias, salvo
as de prazo legal, até a sua votação.

§ 2o O recesso da Câmara Municipal interromperá o prazo para
apreciaçâo de veto antêriormente recebido.

Art. 275. Recebido o veto pelo presidente da Câmara, será
imediatamente despachado a Comissáo de Justiça que poderá solicitar a audiênciâ
de outras Comissóes.

l- à Comissáo de Justiça e RedaÉo Final, se as razões versarem
aspectos de constitucionalidade ou legalidade do Projeto;

ll - à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalizaçáo Financeira, se
as razóes versarem aspecto financeiro do Projeto;

lll - à Comissão Permanente cujas razóes versarem aspectos de sua
competência.

§ 1o A Comissáo encarregada de apreciar o veto, terá o prazo
improrrogável de 10 (dez) dias para emitir seu parecer sobre o veto.

§ 20 Se as razóes do veto tiverem implicaçáo concomitante com aspecto
de constitucionalidade ou legalidade, interesse público ou de ordem financeira, as
Comissóes competentes terão o prazo improffogável de 15 (quinze) dias para
emitir parecer conjunto.
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§ 3.o Esgotado o prazo das Comissóes, o veto será incluído na pauta
da primeira Sessão Ordinária que se realizar, com ou sem parecer.

AÍt.276. O veto será incluído na Ordem do Dia da penúltima sessão
antes do término do prazo referido no art.272 parc discussáo e votaçáo única.

§ 1o Na discussão de veto, cada Vereador disporá de 15 (quinze)
minutos.

§ 2o No veto parcial, a votaçáo será necessariamente em bloco,
quando se tratar de matéria correlata ou idêntica.

§ 30 Não ocorrendo a condiçáo prevista no parágrafo anterior, será
possível a votaÉo em separado de cada uma das disposições autônomas atingidas
pelo veto, desde que assim o requeira um terço, no mínimo, dos Vereadores, com
asseniimento do Plenário, nâo se admitindo para esses requerimentos discussáo,
encaminhamento de votaçáo ou declaraçáo de voto.

At1. 277 . A votaçáo de veto far-se-á mediante voto secreto.
4rt.278. Para rejeiçáo do veto é necessário o voto de, no mínimo, 2/3

(dois terços) dos membros da Câmara Municipal.
§ í o Rejeitado o veto, o Presidente da Câmara Municipal enviará o

projeto ao Prefeito para promulgâção.

§ 20 Se náo for promulgada a lei dentro de 48 (quarenta e oito) horas, o
Presidente da Câmara Municipal a promulgará, e se este, em igual prazo, náo fizer,
fá-lo-á o Vice-Presidente.

§ 30 Mantido o veto, o Presidente da Câmara Municipal remeterá o
processo ao arquivo.

\rt. 279. A lei resultante de veto rejeitado será promulgadâ no prazo
disposto no parágrafo 2.o do artigo anterior e enviada no prazo máximo e
improrrogável de 10 (dez) dias à publicaçáo.

Parágrafo Unico. Na publicação da lei ordinária de veto pârcial §eitado,
far-se-á menção ao diploma legal correspondente.

Art. 280 - Os Projetos de Decretos Legislativos e de Resoluçáo
aprovados pela Câmara Municipal, serão promulgados pêlo Presidente e enviados
à publicaçáo dentro do prazo improrrogável de até 10 (dez) dias, contados da data
de sua aprovação.

Parágrafo Unico. Os projetos de deliberações serão imediatamente
promulgados.

Art. 281. Os originais das emendas à Lei Orgânica do Município, das
Leis, dos Decretos Legislativos, das Resoluçóes e das Deliberaçóes, seráo
registrados em livros próprios, rubricados pelo Presidente da Câmara Municipal e
arquivados na Secretaria-Geral da Mesa Diretora, enviando-se ao Prefeito, para
os fins legais, cópia autêntica dos autógrafos, assinados pelo Presidente.
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Parágrafo Único. Excluem-se do disposto neste artigo os originais dos
Decretos Legislativos, das Resoluções e das Deliberações.

Â,n.282. Para a promulgação de Leis, com sanção tácita ou por rejeição
de vetos totais, utilizar-se-á numeração subseqüente àquela existente na
Prefeitura Municipal. Quando se tratar de veto parcial, a Lei terá o mesmo número
a anterior a que pertence.
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TíTULO X
DO PREFEITO

CAPíTULO I
DA coNvocAÇÃo.e ou colrrpAREctMENTos

VOLUNTARIOS A CAMARA

secÇÃo r

orseostçÃo pRELtMINAR

Art. 283. Prefeito poderá ser convocado pela Câmara ou a ela
comparecer voluntariemente para prestar informaçóes que lhe forem solicitadâs
sobre assunto de sua competência.

Parágrafo Unico. Sempre que comparecer a Câmara Municipal, o
Prefeito terá sempre assento à direita do Presidente.

sEcÇÃo il _
DA CONVOCAÇAO

Att.284. O Prefeito será convocado pela Câmara Municipal através de
Decreto Legislativo, o qual indicará explicitamente o motivo da convocaçáo e
especificará os quesitos que lhe seráo propostos.

§ 10 Aprovada a convocaçáo, o Presidente da Câmara Municipal
expedirá o respectivo oÍício ao Prefeito, enviando-lhe cópia autêntica do Decreto
Legislativo e solicitando-lhe marcar o dia e a hora de seu comparecimento.

§ 20 O Prefeito deverá atender a convocaçáo da Câmara Municipal
dentro do prazo improrrogável de 15 (quinze) dias contados da data do recebimento
do ofício.

Aú. 285. A Câmara Municipal reunir-se-á em Sessáo Extraordinária, sem
parcela indenizatória, em dia e hora previamente estabelecidos, com o fim
específico de ouvir o Prefeito sobre as questões que motivaram a convocaçáo.

§ 1o Aberta a Sessão, o Prefeito tem o prâzo de uma hora, prorrogável
por igual período, mediante deliberação do Plenário, a pedido de qualquer Vereador
ou Prefeito, para discorrer sobre os quesitos constantes de Decreto de
Convocaçáo, náo sendo permitidos apartes.

§ 2o Concluída a exposiçáo inicial do Prefeito, faculta-se a qualquer
Vereador solicitar esclarecimento sobre os itens constantes da Convocação, não
sendo permitidos apartes e concedendo-se a cada Vereador, 05 (cinco) minutos.
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§ 30 Para responder as interpelaçôes que lhe forem dirigidas nos termos
do parágrafo anterior, o Prefeito disporá de 05 (cinco) minutos, sendo vedados
apartes.

§ 40 O Prefeito e os Vereadores não poderáo desviar-se da matéria da
convocação.

sEcÇÃo l[
DO COMPARECIMENTO VOLUNTÁRIO

Art.286. Poderá o Prefeito, independente de convocação, compareceÍ
a Câmara Municipal, em dia e hora previamente estabelecidos, para prestar
esclarecimentos sobre qualquer matéria, quando julgar ôportuno fazê-lo
pessoalmente.

§ 10 Na Sessão Extraordinária convocada para esse fim, o Prefeito fará
uma exposiçáo inicial sobre os motivos que o lêvaram a comparecer à Câmara
Municipal e responderá, a seguir, às interpelaçóes que eventualmente lhe sejam
dirigidas pelos Vereadores.

§ 20 Ao comparecimento do Prefêito à Câmara Municipal, nos termos
deste artigo, aplicam-se as disposiçóes do artigo anterior.

sEcÇÃo rv
DO COMPARECIMENTO ORDINARTO

Art. 287. O Prefeito comparecerá à Câmara Municipal, acompanhado de
seu secrêtariado uma vez por ano, para prestar informaçôes sobre o Governo.

§ 1o O comparecimento dar-se-á nos primeiros í5 (quinze) dias do mês
de agosto, em dia e hora de sua escolha.

§ 2o Comunicade a data do comparecimento do Prefeito, a Mesa
convocará Sessão Extraordinária, em que serão observadas as prescriçôes da
Secçáo ll deste título.

Art. 288. Além do Prefeito, compareceráo à Câmara Municipal,
semestralmente, Administradores Regionais das Regióes Administrâtivas, se
houver.

§ 10 A cada mês, a Mesa diretora da Câmara Municipal, convocará os
Administradores Regionais, se houver, em ordem crescente de numeração das
respectivas Regiões Administrativas, para deles obter prestaçáo de contas e
informações de interessê das comunidedes da área de sua circunscriçáo.

§ 20 Os Administradores Regionais, se houver, seráo ouvidos em
Sessáo Extraordinária especialmente convocada, na qual seráo observadas, no
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que for cablvel, a drsposiÇáo do artigo 283, excetuando a relativa a seu tempo de
exposiçáo, que será de 30 minutos, prorrogável poÍ igual período, a pedido deles
ou de qualquer Vereador, mediante deliberação do Plenário.

§ 30 Ao iniciar a Sessáo Legislativa a Mesa Diretora elaborará o
Calendário de comparecimento, naforma dos parágrafos 1o e 2o e dele dará ciência
aos Vereadores e aos Administradores Regionais, se houver.

sEcÇÃo v
DAS DTSPOSIçOeS eSpeClltS

Art.289. Os Secretários Municipais, os Presidentes e os Diretores de
Autarquias, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista e Fundações
mantidas ou instituídas pelo Município seráo convocados nos termos deste
Capítulo.

CAPíTULO II
DA APRESENTAçÃO DE PLANOS

Art. 2S0. Até 150 (cento e cinqüenta) dias contados da data de sua
posse, o Prefeito submeterá à Câmara Municipal o sêu plano de Governo, o qual
será votado no prazo de 90 (noventa) dias a partir do seu recebimento pela
Secretaria.

§ 10 Decorrido o prazo Íixado neste artigo, a origem do dia será
sobrestada até que o Plenário delibere sobre a matéria.

§ 20 Juntamente com a mensagem do projeto de Orçamento Anual, o
Prefeito submeterá à Câmara Municipal o plano de Governo dividido por Secretaria
e órgão da administração direta, indireta e fundacional, em planos anuais de
trabalho.

Art. 291. A 15 (quinze) de fevereiro ou no primeiro dia útil que se lhe
seguir, na âbertura da Sessáo Legislâtiva do Primeiro ano posterior à sua posse, o
Prefeito encaminhará à Câmara Municipal mensagem expondo a situa$o do
Município e solicitando as providencias que julgar necessária.

§ 1o O prefeito, ou seu representante, será convidado a pârticipar da
Mesa e, se o desejar, poderá dirigir-se aos Vereadores.

§ 2o Se o Prefeito comparecer, toda a Sessáo poderá ser dedicado à sua
exposição e aos debates com os Vereadores.

CAPíTULO III
DAS CONTAS
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Atl. 292. As Contas do Prefeito, correspondentes a cada exercício
financeiro, serão julgados pela Câmarâ Municipal, com base no parecer prévio do
Tribunal de Contas.

Art. 293. Recebido o parecêr do Tribunal de Contas, o Presidente o
despachará com voto do relator e acórdáo, imediatamente a publicação e à
Comissão de Finanças, OrÇamênto e Fiscalizaçáo Financeira, que emitirá parecer
dentro de 30 (trinta) dias.

§ ío O parecer da Comissáo concluirá, sempre, por Projeto de Decreto
Legislativo, que transitará em regime de prioridade e proporá aprovaçáo ou §eiçáo
do parecer do Tribunal de Contas.

§ 20 A votaçáo do projeto será secreta.
§ 30 Para votaÇão, haverá, à disposiçáo dos Vereadores, duas ordens

de cédulas, com dizeres "sim" ou "náo".

§ 4." - O quorum para deliberaÇão sobre o parecer do Tribunal de Contas
do Município será de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal.

§ 5o Somente por decisáo de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara
Municipal deixará de prevalecer o parecêr do Tribunal de Contas.

Art. 294. Para discutir o parecer, cada Vereador disporá de í 5 (quinze)
minutos.

Art. 295. Aprovadas as Contas, o Presidente da Câmara Municipal
promulgará o respectivo Decreto Legislativo.

Art.296 - Rejeitadas as Contas, serão imediatamente remetidas ao
Ministério Público, para os devidos fins.

Parágrafo Único. A deliberação final da Câmara Municipal será enviada
ao Tribunal de Contas para as providências cabívers.

CAPíTULO lV
DO CONTROLE POPULAR DAS CONTAS

Atl.297. As contas do Município ficarão durante 60 (sessênta) dias,
anualmente, para exame, e apreciaçáo, à exposiçáo de qualquer contribuinte, o
qual poderá questionar sua legitimidade, nos termos da Lei.

§ 1o Caberá a Comissão de Finanças, OrÇamento e Fiscalização
designar plantáo parâ, em horário a ser por ela estabelecido, prestar informaçóes
aos interessados, à vista das Contas.

§ 20 A Comissão receberá eventuais petiçôes apresentadas durante o
período de exposiçáo pública das contas e, encerando este, encaminháJas-ás
com expediente formal ao Presidente da Câmara Municipal, para ciência dos
Vereadores e do Tribunal de Contas.
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§ 30 A Comissão dará recibo das petições acolhidas e informará aos
peticionários as providências encaminhadas e seus resultados.

§ 40 Até 48 horas antes da exposiçáo das contas, a Mesa Diretora fará
publicar na imprensa diária, edital em que notificará os cidadãos do local, do horário
e da dependência em que elas poderáo ser vistas.

§ 5o Do edital constará menção sucinta destas disposiçóes e seus
objetivos.

CAPíTULO V
DA RESPONSABIL]DADE

sEcÇÃo r

DOS CRIMES DE RESPONSABILIDADE

Art.2S8. São crimes de responsabilidade do Prefeito, os definidos na
Legislaçáo Federal e na Lei Orgânica do Município.

Art. 299. O processo de responsabilidade do Prefeito seguirá, no que
couber, o rito previsto na Legislaçáo Federal.

Art. 300. Admitida à acusaçáo contra o Prefeito, por 2/3 (dois terços) da
Câmara Municipal, será ele submetido a julgamento pelo Tribunal de Justiça do
Estado, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade.

Art. 301. O Prefeito, na vigência de seu mandato, náo pode ser
responsabilizado por etos estrenhos ao exercício de suas funções.

- sEcÇÃo ll
DAS INFRAÇOES POLIICO-ADMINISTRATIVAS

Art. 302. São infrações político-adm inistrativas do Prefeito, além
daquelas deÍinidas na Lei Orgânica do Município, em Lei Federal e neste
Regimento as seguintes:

| - deixar de Íazer declarações de bens, nos termos da Lei Orgânica do
Município;

ll - impedir o lívre e regular funcionamento da Câmara Municipal;
lll - deixar de repassar, no prazo constante da Constituição Federal e da

Lei Orgânica Municipal, o duodécimo da Câmara Municipal;
lV - impedir o exame de livros, folhas de pagamento ou documentos que

devam ser do conhecimento da Câmara Municipal ou constar dos arquivos desta,
e a verificaçáo de obras e serviÇos por Comissóes de lnvestigaçáo da Câmara
Municipal e suas Comissôes Permanentes, assim como de autoria regularmente
constituídas;
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V - desatender, sem motivação justa, às convocaçôes da Câmara
Municipal e seus pedidos de informaçôes, sonegar inÍormações ou impedir o
acesso às informaçôes;

VI - retardar a publicaçáo ou deixar de publicar leis e atos sujeitos a essa
formalidade;

Vll - deixar de enviar à Câmara Municipal, no prazo devido, os projetos
de lei relâtivos ao plano plurianual de investimentos, às diretrizes orçamentárías e
ao orÇamento anual,

VIll - descumprir o orçâmento aprovado para o exercício Íinanceiro;
lX - praticar pessoalmente ato contra expressa disposiçáo de lei, ou

omitir-se na prática daqueles de sua competência;
X - deixar de prestar contas;
Xl - omitir-se ou negligencrar na defesa de dinheiros, bens, rendas,

direitos ou interesses do Município, sujeitos à administraçáo da Prefeitura;
Xll - ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido na Lei

Orgânica, sem obter licênça na Câmara Municipal;
Xlll - proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do

cargo.
Parágrafo Unico. Sobre o Vice.Prefeito, ou quem vier a substituir o

Prefeito, incidem as infrações político-administrativas de que trata este artigo,
sendo-lhe aplicável o processo pedinente, ainda que cessada a substituiçáo.

sEcÇÃo m
DA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Art. 303. A apuraçáo da responsabilidade do Prefeito, do Vice- Prefeito
e de quem vier a substituí-lo, na hipótese do parágrafo único do art. 302, será
promovida nos têrmos dâ Legislaçáo Federal, da Lei Orgânica do Município e deste
Regimento lnterno, obedecendo-se em especial o procedimento estabelecido no
Decreto Lei no 201 de 27 de fevereiro de í967, observando-se:

| - a iniciativa da denúncia por qualquer Vereador;
ll - o recebimento da denúncia pelo voto favorável de 2/3 (dois terços)

dos membros da Câmara Municipal,
lll - a garantia de amplo direito de defesa e acompanhamenio de todos

os atos do procedimento;
lV - a conclusão do processo em até 90 (noventa) dias a contar do

recebimento pelo denunciado da notificação, findo os quais o processo será
incluído na Ordem do Dia, sobrestando-se a deliberaçáo quanto a qualquer outra
matéria;
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V - perda do mandato pelo voto favorável de 2/3 (dois terços) dos
membros da Câmara-

SEÇÃO N
DA SUSPENSÃO E DA PERDA DO MANDATO

Art. 304. O Prefeito perderá o mandato:
| - por extinção, quando:
a) perder ou tiver suspensos seus direitos políticos;
b) o decretar a Justiça Eleitoral;
c) a sentença transitada em julgado o condenar por crime de

responsabilidade;
d) assumir outro cargo ou função na administração pública direta,

indireta ou fundacional, ressalvada a posse em virtude de concurso público.
ll - por cassaçáo, quando:
a) sentença transitada em julgado o condenar por crime comum;
b) incidir em infração político-administrativa, nos termos constantes da

Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município.
Art. 305. Para a declaraçáo da suspensão ou da perda do mandato do

Prefeito, a Câmara Municipal procederá conforme o disposto na Seçáo anterior.

CAPíTULO V
DOS SUBSíD|OS

Art.306. Lei de iniciativa da Câmara Municipal fixará os subsidios do
Prefeito e do Vice-Prefeito ê dos Secretários Municipais, obsêrvados os critérios
constantes da Constiiuição Federal e da Constituiçáo Estadual.
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TíTULO XI
DAS LIDERANçAS

Art. 307. Líder é o Vereador que Íala autorizadamente em nome da
bancada do partido e seu intermediário oficial em relação a todos os órgáos da
Câmara.

§ 1o O líder será escolhido pelos componentes da bancada do partido,
para um mandato de dois anos, sendo o fato comunicado à Mesa da Câmara.

§ 20 Cabe aos lÍderes indicar os membros de seu partido nas Comissôes
Permanentes, Especiais, Parlamentares de lnquérito, denro do prazo de 48
(quarenta e oito) horas da solicitação do Presidente da Câmara.

Art. 308 - Por deliberação da maioria absoluta dos membros da bancada,
o líder poderá ser destituído de suas funçóes e substituído por outro Vereador, fato
que será comunicado à Mesa Diretora e ao Plenário.

Art. 309 - Sâo atribuiçóes do líder:
l- fazer comunicaçáo de caráter inadiável à Câmara por 05 (cinco)

minutos, vedado os apartes;
Il - indicar o orador do partido nas solenidades;
lll - fazer o encaminhamento de votaçáo ou indicar Vereador para

substituí-lo nesta Íunçáo.

CAPíTULO I
DOS ATOS ADMINISTRATIVOS

Art. 310. Os atos administrativos da Câmara seráo instituídos através

I - Resoluçáo do Plenário;
ll - Resoluçáo da Mesa Diretora;
lll - Portarias;
lV - Ordens de serviÇo;
V - Atos da Mesa Diretora.
Art. 311. Nos atos administrativos normativos ou regulamentares só

produziráo efeitos com a sua publicaçâo.
Art. 312. Os atos de reqursiçáo de servidores de outros órgáos para a

Câmara Municipal, obedecidas às prescrições legais, e de primeira lotação do
requisitado serão obrigatoriamente publicados, sob pena de nulidade e de
responsabilidade de seus autÕres, por infraçáo político-administrativa ou falta
grave.

de:

102

;
\tt

.W



ESTADO DE ALAGOAS
CÂMARA MUNICIPAL DE coLôNIA LEoPoLDINA - AL.

Art. 313. As edições dos órgãos oficiais do Município serão mantidas em
arquivo na divisão de Organização e Documentaçáo Legislativa com acesso
facultado à populaçáo.

CAPíTULO II
DAS INFORMAçÕES E GERTIDÕES

Art. 314. A Câmara Municipal, através da Mesa Diretora, ou por
determinãçâo ou autorizaÇáo desta, fornecerá certidôes a quem as requerer, em
seu interesse particular ou no interesse coletivo ou geral, na forma da Constituição
da República.

§ 1o As informaçóes seráo prestadas verbalmente ou por escrito, neste
último caso com a assinatura do agente público que as prestou.

§ 20 As informaçóes seráo prestadas nos seguintes prazos:
| - em 48 (quarenta e oito) horas, quando não puder ser fornecida

imediatamente;
ll - em í 5 (quinze) dias, no caso de certidôes.
§ 30 As certidões poderão ser expedidas sob a forma de fotocópia do

processo ou de documentos que a compõem, conferidas conÍorme o original e
autenticadas pelo agente que as fornecer.

§ 40 Através de atos normativos, a Mesa Diretora, fixará prazos para a
expediçáo de ceftidôes, considerando:

| - a natureza do documento requerido;
ll - a necessidade de requerimento;
lll - a possibilidade do órgão responsável pelo fornecimênto.
§ 5o Em nenhum caso os atos a que se refere o parágrafo anterior

poderão exceder os prazos contidos no parágrafo 20.

CAPíTULO IIl
DAS EXCEÇÓES

Art. 315. A Mesa Diretora da Câmara Municipal, em caráter excepcional
e para o exercício de atividades temporárias, mediante solicitação fundamentada
de órgáos e entidades interessadas, poderá autorizar, por prazo determinado, a
cessão de serviço da Câmara Municipal sem ônus para o cessionário.

CAPíTULO IV
DA TRAMTTAçÃO lOrUNSrnllVA
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Art. 316. Cabe ao Diretor e ao Secretário da Mesa Diretora entregar ao
Presidente da Câmara Municipal, no início de cada Legislatura, o relatório
elaborado pelo Presidente nas duas últimas Sessóes Legislativas da Legislatura
anterior.
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TíTULo xII
DA SEGURANçA LEGISLATIVA

Art. 317. O policiamento do edifício da Câmara, externa e internamente,
compete privativamente à Mesa Diretora, sob a direção do Presidente, sem
intervençáo de qualquer outra autoridade.

Art. 318. No edifício da Câmara é proibido o porte de armas porqualquer
pessoa, inclusive Vereadores, exceto aqueles que tenham autorizaçáo para tanto
ou pelos elementos do corpo de policiamento.

Art. 319. E vedado ãos espectadores manifestarem-se sobre o que se
passar no Plenário.

Parágrafo Único. Peta infraçáo ao disposto nestê artigo, deverá o
Presidente determinar ao corpo de policiamento a retirada do inÍrator ou infratores
do edifício da Câmara.

Art. 320. Poderá a Mesa mandar prender em flagrante qualquer pessoa
que perturbar a ordem dos trabalhos ou que desacatar a Câmara ou qualquer dos
seus membros,

Parágrafo Único. O auto da prisão em Ílagrante será lavrado pelo
Primeiro Secretário, assinado pelo Presidente e duas testemunhas, e a seguir,
encaminhado, juntamente com o detido, à autoridade competente para instauraçáo
de inquérito.
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TíTULo xIu
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32'1. Diariamente haverá hasteamento da Bandeira Nacional no
Prédio sede da Câmara Municipal.

At1.322. Câmara Municipal reservará, anualmente, o tempo destinado
ao Prolongamento do Expediente, no Dia do Mestre, para homenagem aos
membros do magistério municipal, estadual e federal, de qualquer grau ou
especialidade, quer em atividade, quer aposentado.

Parágrafo Unico. Se o Dia do Mestre náo incidir em dia de Sessáo, o
Presidente marcará outra data para que se realize essa homenagem.

AÉ. 323. Os casos omissos ou as dúvidas que eventualmente surjam,
quanto à tramitaçáo a ser dada a qualquer processo, seráo submetidos, na esfera
administrativa, por escrito e com sugestões julgadas convenientes, à decisão da
Mesa Diretora, que Íirmará o critério a ser adotado e aplicado em casos análogos.

Art. 324. O calendário da Câmara Munrcipal reservará ainda, as
seguintes datas para comemorações:

l- Semana da DeÍesa do Meio Ambiente, a ser celebrada anualmente
entre os dias 6 e 12 de junho;

ll - Semana da Pessoa Deficiente, a ser celebrada anuâlmente, sempre
no mês de setembro;

lll - A semana de Estudos em Defesa dos Direitos da Mulher, a ser
celebrada no mês de março.
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TíTULO XIV
DlsPosrçÔEs TRANSEÓRIAS

Art.325. Ate 30 (trinta) de outubro, a Câmara Municipal promoverá
através de Comissáo Especial exame analítico e pericial nos atos e fatos geradores
de endividamentos do Município.

§ 1o A Comissáo terá força legal de Comissáo Parlamentar de lnquérito
para os fins de requisição e convocação e atuará com o auxilio do Tribunal de
Contas.

§ 20 Apuradas irregularidades, a Câmara Municipal proporá ao Poder
Executivo a nulidade do ato e sustará o ato administrativo, impugnando-se através
de Decreto Legislativo e encaminhará o processo ao Ministério Público para que
este formalize a ação cabível.

§ 30 A Câmara Municipal requisitará do Poder Executivo, assinando- lhe
o prazo de 90 (noventa) dias para atender à requisição, completo levantamento das
dívidas vincendas do Município, do qual deveráo constatar:

| - o motivo pelo qual foram contraídas,
ll - o tipo de contrato celebrado,
lll - o valor de original e o valor atual;
lV - onde foram aplicados os recursos.
§ 4" O levantamento será amplamentê divulgado e colocado à

disposiçáo de qualquer cidadáo.
Art.326. Até 15 de Dezembro, através de Comissáo Mista, a Câmara

Municipal fará a revisáo de todas as doaçóes, vendas, concessóes, arredamento,
locaçóes e comodatos do próprio município, aplicando-se às revisóes os critérios
contados no aÉigo 51 do Ato das Disposições transitórias da Constituição da
República.

Art. 327. A organizaçáo dos serviços Administrativos do Poder legislativo
obedecerá ao seu Regimento lnterno.
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TíTULO XV
DrsPosrçÕEs FrNAls

Art. 328 - O Regimento lnterno da Câmara somente poderá ser alterado,
reformulado ou substituÍdo etrevés de Resoluçáo.

§ 1o O Projeto de Resoluçáo destinado a alterar, refoffnar ou substituir
o Regimento lnterno sofrerá duas discussóes obrigatórias, após o que
permanecerá na Ordem do Dia, para recebimento de Emendas, no mínimo por duas
sessóes, obedecendo, no mais, ão rito a que estão suieitos os Projetos em regime
de tramitação ordinária.

§ 2' O Projeto somente será admitido quando proposto:
| - por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;
ll - pela mesa Diretora;
lll- pela Comissão Especial para esse fim constituída.

§ 30 O Proieto será aprovado pelo voto favorável da maioria absoluta
dos Vereadores.

Att. 329. A Mesa Diretora tará, ao fim de cadâ Sessáo Legislativa
Ordinária, a consolidaçáo de todas as alterações introduzidas no Regimento
lnterno, que, nesse caso, terá nova edição no recesso parlamentar.

Art.330 - Este Regimento lnterno da Câmara Municipal de Colônia
Leopoldina, Estado de Alagoas, fora alterado através da Resoluçáo no 557,
aprovada em 09 de dezembro de 2010 e, publicada na Secretaria da Câmara
Municipal na mesma data na gestáo da Mesa Diretora composta pêlos Vereadores:
Ernane Santana Santos - Presidente; Divonete Felix de Oliveira - Vice-Presidente;
Vitalino do Nascimento - Primeiro Secretário e Maria das Graças Costa Almeida -
Segunda Secretária. Vereadores participantes: Amaro Rodrigues da Silva; Paula
Roselma da Rocha Nascimento; José Messias da Silva; Ricardo Pereira Xavier e
João José de Souza, além da perticipaçáo da Advogada JoseÍa Martins Malafaia -
Assessora Jurídica do Poder Legislativo Municipal.

Art. 331. Esta Resolução entre em vigor ne data de sua publicação.
Art. 332 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.

Câmara Municipal de Colônia Leopoldina, Estado de Alagoas, aos 16
dias do mês de dezembro do ano de 1999.
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MESA DIRETORA
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VEREADORES PARTICIPANTES:

Anâ Cristina Silva de Moraes Pinheiro
Fernando Lamenha Silva
Franklin André Amorim
lones Patrícia da Silva Avelino Pinto
Maria das Graças Leite Ferreira de Oliveira
Marcelo Laurentino da Silva
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