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Preâmbulo

Os Legisladores Dom Eliseuenses, com o presente Regimento,
visam a dispor e a normatizar o funcionamento e serviços internos desta
Câmara Municipal, estabelecendo os parâmetros regentes do processo
legislativo, combinados com a reorganizaçâo administrativa recém aprovada,
resguardando, assim, a autonomia do Poder Legislativo do Município de Dom
Eliseu;

A atuação do Vereador está, sempre, pautada na ordem legal,
motivo pelo qual se instituiu a renovação deste texto regimental, nos termos da
Constituição da República Federativa do Brasil, da Constituiçâo do Estado do
Pará e da Lei Orgânica do Município de Dom Eliseu, que dará sustentação às
suas ações, absolutamente dirigidas para o bem comum.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 002, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2011.

"Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Dom Eliseu - PA."

o Presidente da Câmara Municipal de Dom Eliseu/PA, Estado do
Pará, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga o seguinte
Projeto de Resolução .

TíTULO I

DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

CAPíTULO I

DISPOSiÇÃO FUNDAMENTAL

Art. 1° - O Poder legislativo local é exercido pela Câmara
Municipal.

CAPíTULO 11

SEDE

Art. 2° - A Câmara Municipal, com sede no Município de Dom
Eliseu, Estado do Pará, funciona em local próprio, do conhecimento do
público.

S 1° - Ocorrendo motivo relevante ou de força maior, a Câmara
poderá, por deliberação da Mesa Diretora, ad referendum da maioria absoluta,
reunir- se em outro local.

S 2° - No recinto de reuniões do Plenário, só poderão ser afixados
símbolos e bandeiras de caráter oficial e com deliberação da maioria absoluta
dos Vereadores.

S 3° - Ao plenário cabe deliberar sobre o uso do recinto de reuniões
da Câmara Municipal, para fins estranhos à sua finalidade.

CAPíTULO 111

FUNÇÕES DA CÂMARA

Art. 3° - A Câmara Municipal tem função legislativa, de fiscalização
financeira, orçamentária e patrimonial, de controle externo do Executivo, de
julgamento político administrativo, este de acordo com a legislação pertinente,
de organização e administração dos seus assuntos internos e de gestão dos
assuntos de sua economia interna.--------------(1)--------------
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Art. 4° - A função legislativa consiste em deliberar por meio de
emendas à Lei Orgânica, de leis complementares, de leis ordinárias, de leis
delegadas, de decretos legislativos e de resoluções sobre todos os assuntos
de competência do Município.

Art. 5° - A função de fiscalização financeira, orçamentária e
patrimonial consiste em controlar a Administração local quanto à execução
orçamentária e ao julgamento das contas do Prefeito e do Presidente da
Câmara Municipal, com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado.

Art. 6° - A função de controle externo consiste em controlar as
atividades político-administrativas do Executivo sob aspectos da legalidade,
da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da ética.

Art. 7° - A função julgadora consiste em julgar os Vereadores nas
suas infrações político-administrativas previstas em lei.

Art. 8° - A função de organização e administração dos seus
assuntos internos consiste na gestão do funcionamento da Câmara Municipal
em sua estrutura organizacional e funcional, incluindo- se a disciplina
regimental de todas as atividades.

Art. 9° - A função de gestão dos assuntos da sua economia interna
consiste em executar, controlar e gerir o seu orçamento próprio em função da
sua estrutura, administração e serviços auxiliares.

CAPíTULO IV

SESSÃO LEGISLATIVA

Art. 10 -ACâmara Municipal reunir-se-á:

a) anualmente, de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1°de agosto a
15 de dezembro, em Sessão Legislativa Ordinária, devendo as reuniões
marcadas para essas datas serem transferidas para o primeiro dia útil
subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos e feriados;

b) extraordinariamente, quando convocada no recesso
parlamentar;

S 1° - No início de cada legislatura, a Câmara Municipal reunir-se-á
em reunião de instalação às 17 horas do dia 1°de janeiro daquele ano para dar--------------Q}--------------
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posse aos Vereadores, ao Prefeito e Vice-Prefeito.

9 2° - Havendo motivo relevante e urgente que justifique a posse
aos Vereadores, ao Prefeito e ao Vice-Prefeito, antes do horário previsto no
parágrafo anterior, pode a Câmpra Municipal reunir-se no mesmo dia, em
horário antecipado, em reunião de instalação da legislatura .

/'
93° -A Sessão Legislativa compreende o tempo de trabalho de um

ano dos Vereadores, conforme letra "a" deste artigo, intercalada pelos
recessos e dividida em dois períodos legislativos anuais.

19 4° - A legislatura, com duração de quatro anos, é formada de
quatro Sessões Legislativas Ordinárias e oito períodos legislativos ordinários.

95° -A Sessão Legislativa não será interrompida sem a aprovação
do projeto de lei de diretrizes orçamentárias.

9 6° - Os recessos são os períodos compreendidos entre 16 de
dezembro a 14 de fevereiro do ano imediato e de 1°a 31 de julho de cada ano.

9 7° - Nas reuniões de caráter extraordinário, apenas serão
deliberadas as matérias con$.tantes da convocação .

.. ::

9 8° - Além das reuniões em período extraordinário de recesso, a
Câmara poderá realizar reuniões extraordinárias durante a Sessão Legislativa
Ordinária.

9 9° - No início de cada legislatura, à partir da posse, o Vereador
poderá, dentro da primeira quinzena, inteirar-se de todo o processo legislativo
junto ao Departamento da Câmara Municipal, e na quinzena posterior,
conhecer as estruturas administrativas junto às Secretarias Municipais e órgão
daAdministração Municipal Indireta.

CAPíTULO V

REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA CÂMARA E DE ELEiÇÃO DA
MESA

SEÇÃO I

COMPROMISSO E POSSE DOS ELEITOS

---------------(8--------------
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Art. 11 - A Câmara instalar-se-á no dia e no horário previstos nos
parágrafos 1° e 2° do Art. 10 deste Regimento Interno, em reunião de
instalação, independente de convocação, sob a Presidência do Vereador mais
votado, que designará um dos seus pares para secretariar os trabalhos na
seguinte ordem: c'

1- compromisso, posse e instalação da Legislatura;

li - compromisso e posse do Prefeito e Vice-Prefeito, quando for o
caso;

Diretora;
111 - suspensão da reunião para preparativos da eleição da Mesa

IV - registro definitivo, individualmente ou de chapa, de candidatos
previamente escolhidos pelas Bancadas dos Partidos ou dos Blocos;

V - eleição da Mesa.

Art. 12 - O Presidente em exercício solicitará de cada Vereador a
apresentação do Diploma para verificação de sua autenticidade, bem como a
declaração de bens, que será transcrita em livro e ficará retida na Câmara até o
término do mandato, quando deverá ser feita novamente a declaração de
bens.

dalei,
S 1° - Os Vereadores deverão desincompatibilizar-se, nos termos

quando for o caso, na mesma ocasião do seu compromisso e da sua posse.

S 2° - O Presidente em exercício fará a leitura do compromisso, de
pé, acompanhado por todos os Vereadores, nos seguintes termos: "Prometo
guardar a Constituição da República, a Constituição do Estado do Pará e a Lei
Orgânica do Município, desempenhando leal e sinceramente o mandato a mim
conferido, observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento deste
Município".

S 3° - O Secretário ad hoc, ato contínuo, fará a chamada nominal à
qual responderá cada Vereador, declarando pessoalmente: "assim prometo".

S4° - O compromisso se completa com a assinatura no livro de
Termo de Posse, após o que serão declarados empossados pelo Presidente
em exercício.

--------------""'GI---------------
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~5° - Não se verificando a posse do Vereador, conforme o
estabelecido neste artigo, deverá ela ocorrer dentro de 15 dias, perante a
Câmara Municipal, salvo motivo justo aceito pelo Plenário.

Art. 13 - O Presidente em exercício, com a posse dos Vereadores
declarará a instalação da Legislatura.

Art. 14 - Declarada a Legislatura, cabe ao Presidente em exercício,
convidar o Prefeito e o Vice-Prefeito, a prestarem compromisso, após terem
apresentado ao Presidente o diploma eleitoral e a declaração de bens, para o
mesmo procedimento exigido aos Vereadores no caput do Art. 12.

~ 10 - O Prefeito e o Vice-Prefeito prestarão o seguinte
compromisso: "Prometo guardar a Constituição da República Federativa do
Brasil, a Constituição do Estado do Pará, a Lei Orgânica de Dom Eliseu e as
leis, desempenhando leal e sinceramente o mandato a mim conferido,
observando as leis e trabalhando pelo engrandecimento deste Município".

~ 20 - O Presidente declarará empossados o Prefeito e o Vice-
Prefeito, após terem assinado o livro de compromisso e posse, concedendo-
lhes a palavra.

~ 30 - Com o pronunciamento do Prefeito e do Vice-Prefeito, a
reunião será suspensa por 30 minutos, a fim de ser preparada a eleição da
Mesa Diretora.

Art. 15 - Enquanto não ocorrer a posse do Prefeito, assumirá o
Vice-Prefeito e, na falta deste, o Presidente da Câmara Municipal e, na
ausência deste, os Vereadores, pela ordem de votação.

Art. 16 - Na reunião de instalação da Câmara, poderão fazer uso
da palavra, pelo prazo de 5 minutos, todos os vereadores diplomados, o
Prefeito, o Vice-Prefeito, o Presidente em exercício da Câmara e um
representante do Poder Judiciário.

Art. 17 - A instalação ficará adiada para o dia seguinte e assim
sucessivamente, se à reunião respectiva não comparecer a maioria absoluta
dos Vereadores e, se não houver instalação da Câmara até 15 dias, a contar da
data da reunião de instalação, será a instalação presumida para todos os
efeitos legais.

Art. 18 - Encontrando-se o Vereador em situação incompatível--------------~--------------
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com o exercício do mandato, não poderá tomar posse sem previa
comprovação de desincompatibilização, tendo o prazo de 15 dias para
comprová-lo e tomar posse.

SEÇÃO II

ELEiÇÃO DAMESA

Art. 19 - Reaberta a reunião e verificada a presença da maioria
absoluta dos Vereadores, passar-se-á imediatamente à eleição da Mesa
Diretora, sob a Presidência do Vereador mais votado em exercício e com a
presença de um Secretário "ad hoc".

Art. 20 - Verificando o quorum da maioria absoluta dos Vereadores,
o Presidente anunciará os nomes dos candidatos aos cargos da Mesa
Diretora, devidamente registrados junto à Secretaria de Administração da
Câmara Municipal eà Mesa Diretora em exercício, no intervalo de trinta
minutos da reunião de instalação respectiva.

Art. 21 - As chapas poderão ser completas ou em nomes avulsos
dos candidatos aos três cargos da Mesa Diretora, previstos neste Regimento
Interno.

Parágrafo único - Poderão fazer uso da palavra, pelo prazo de
cinco minutos, um representante de cada chapa inscrita e os candidatos em
nomes avulsos.

Art. 22 - Não havendo o quorum da maioria absoluta para eleição
da Mesa Diretora, assumirá a Presidência o Vereador mais votado, entre os
presentes, e convocará reuniões diárias até que seja eleita a Mesa.

Art. 23 - A eleição será secreta, mediante cédula única, impressa
ou datilografada, contendo os nomes dos candidatos das chapas e dos
candidatos isolados à Presidente e a Secretários, procedendo-se a eleição
num só ato de votação, para todos os cargos da Mesa.

forma:
Art. 24 - Proceder-se-á a votação da Mesa Diretora, da seguinte

ti

I - será colocada em urna, à vista dos Vereadores, cédula única em
sobrecarta rubricada pelo Presidente e entregue ao Vereador pela chamada,
por ordem alfabética;--------------~--------------
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11- será nulo o voto dado e contido em sobrecarta não rubricada
pelo Presidente, que indicar nomes diferentes aos previamente inscritos nas
chapas ou no registro isolado do nome, ou que, em cédula assinada ou
contendo sinais facilmente visíveis, se torne identificável;

III - o Presidente designará três escrutinadores pertencentes a
diferentes Bancadas e um fiscal de cada chapa;

IV - se o candidato a qualquer dos cargos da Mesa não houver
obtido a maioria absoluta dos sufrágios, realizar-se-á segundo escrutínio, em
que poderá eleger-se por maioria simples;

V - em caso de empate, será considerado eleito o Vereador mais
idoso.

S 10 - Só serão candidatos no segundo escrutínio os que o foram
no primeiro, observando-se o seguinte:

a) havendo mais de dois candidatos, com votos desiguais, serão
candidatos os dois mais votados;

b) havendo mais de dois candidatos, com votos iguais, serão
candidatos os dois mais idosos;

c) havendo mais de dois candidatos, com empate entre dois, serão
candidatos: o mais votado e o mais idoso dos que obtiveram empate.

S 20 - Terminada a eleição, o Presidente proclamará o resultado
final e declarará a posse imediata dos eleitos.

Art. 25 - Vagando qualquer cargo da Mesa, este será preenchido
por determinação expressa contida neste regimento, no prazo máximo de
quinze dias, não podendo ser indicados os legalmente impedidos.

Art. 26 - Havendo impugnação ao registro de chapas ou nomes,
será dada a palavra a Vereador representante de Bancada ou de Bloco, por
cinco minutos, a cada um, para pronunciamento, cabendo à Presidência a
decisão sobre as inscrições .

Art. 27 - Consideram-se automaticamente empossados os eleitos.

Art. 28 -Aeleição para renovação da Mesa Diretora, realizar-se-á,----------------'G---------------
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obrigatoriamente, no mês de dezembro da Sessão Legislativa em que expira o
mandato da Mesa Diretora eleita no início da Legislatura, em dia e horário
especialmente determinados pelo Presidente da Câmara Municipal,
considerados empossados automaticamente os eleitos, no dia 10 de janeiro do
ano subseqüente, e seguindo a eleição, o mesmo procedimento e forma da
eleição da Mesa Diretora na instalação da Legislatura.

Art. 29 - O mandato da Mesa Diretora será de dois anos, permitido
a recondução ao mesmo cargo, na eleição imediatamente subseqüente, na
mesma Legislatura.

Art. 30 - Para as eleições da Mesa poderão concorrer Vereadores
titulares, podendo o suplente de Vereador convocado, somente ser eleito para
cargo da Mesa, quando não seja possível preenchê-lo de outro modo.

Art. 31 - Ocorrendo instalação presumida da Câmara, conforme
Art. 17 deste Regimento, assumirá a Presidência, o Vereador mais votado ou o
único Vereador presente, e que marcará as eleições para o preenchimento dos
cargos da Mesa.

Art. 32 - Será considerado vago qualquer cargo da Mesa, quando:

I - extinguir-se o mandato do respectivo ocupante, ou se este o
perder;

li-licenciar-se o membro por prazo superior a cento e vinte dias;

III - houver renúncia do cargo, com aceitação do Plenário;

IV - for o ocupante destituído, por decisão do Plenário, pela
deliberação da maioria absoluta, quando ocorrer fato grave que justifique;

V - deixar de exercer as funções do cargo por três reuniões
consecutivas, sem motivo justificado e aceito pela maioria absoluta do
Plenário.

Art. 33 - O cargo vago da Mesa será preenchido, no caso da
presidência, pelo 10 Secretário e deste, assumirá o 20 Secretário, observando •
a forma e o procedimento deste Regimento Interno.

Parágrafo único: Para complementação da mesa para a vaga
remanescente, 20 Secretário, será feito por indicação da presidência.---------------'<m> -------------
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SEÇÃO 111

REUNIÃO PREPARATÓRIA

Art. 34 - O Presidente da Câmara Municipal convocará os
candidatos diplomados, por intermédio dos seus Partidos, até o dia 20 de
dezembro da última Sessão Legislativa da Legislatura, para reunião
preparatória à reunião de instalação da legislatura subseqüente.

Art. 35 - Aberta a reunião, o Presidente fará distribuir a cada
candidato diplomado, exemplar da Lei Orgânica e do Regimento Interno,
acompanhado de ficha para preenchimento, individual de todos os dados
necessários sobre o candidato diplomado.

S 1° - Com essas providências, o Presidente instruirá os
candidatos diplomados sobre a Reunião de Instalação e procedimentos a
serem cumpridos.

S 2° - Instruídos os candidatos diplomados, caberá, à Direção
Geral da Câmara informá-los sobre a estrutura organizacional do Poder
Legislativo e seu funcionamento administrativo.

S 3° - O Presidente passará a instruir os candidatos diplomados
sobre o
sistema de eleição das Comissões Permanentes a ocorrer na primeira reunião -
ordinária da primeira Sessão Legislativa da nova Legislatura e alertará/sobre a
responsabilidade dos Partidos em indicarem naquela reunião os nomes dos
respectivos líderes, vice-líderes e do líder do Governo, incluindo-se os Blocos
Parlamentares, quando for o caso. I'

S 4° - A Direção Geral deverá providenciar, impreterivelmente, o
quadro de proporcionalidade partidária ou de Blocos, para a representação
proporcional na composição das Comissões Legislativas Permanentes.

CAPiTULO VI

LIDERANÇAS, BLOCOS PARLAMENTARES, MAIORIA E
MINORIA

SEÇÃO I

LIDERES------------_ ..•~--------------
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Art. 36 - Os Vereadores são reunidos por representações
partidárias ou de Blocos Parlamentares, cabendo-lhes escolher o Líder.

9 1° - Cada Líder indicará seu vice-líder.

9 2° - A escolha do Líder será comunicada à Mesa, na primeira
reunião ordinária das Sessões Legislativas ou, no caso de Bloco Parlamentar,
após sua criação, em documento subscrito pela maioria absoluta dos
integrantes da representação.

9 3° - O exercício das funções do Líder acontecerá até nova
indicação feita pela respectiva representação.

9 4° - Os Líderes e Vice-Líderes não poderão integrarra Mesa
Diretora.

9 5° - O Líder do Governo será indicado, facultativamente, pelo
Poder Executivo, em ofício dirigido à Mesa Diretora.

Art. 37 - O Líder, além de outras atribuições regimentais, tem as
seguintes prerrogativas:

I - fazer uso da palavra, pessoalmente, ou por intermédio do Vice-
Líder, em defesa do respectivo pensamento partidário, no Momento das
Lideranças;

II - inscrever membros da Bancada para o horário dos oradores;

III - participar, pessoalmente, ou por intermédio do Vice- Líder, dos
trabalhos de qualquer Comissão Legislativa de que não seja membro, sem
direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer verificação
desta;

IV - encaminhar a votação de qualquer proposição sujeita à
deliberação do Plenário, para orientar sua Bancada, por tempo determinado
neste Regimento Interno;

V - registrar os candidatos do Partido ou do Bloco, para concorrer
aos cargos da Mesa;

VI - indicar à Mesa, os membros da Bancada para compor as
Comissões Legislativas e, a qualquer tempo, substituí-los.--------------G)Io.....-------------
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S 1° - Cabe ao Líder do Governo representar o pensamento do
Poder Executivo junto à Câmara Municipal e as prerrogativas dos incisos 1,111 e
IV deste artigo.

S 2° - Às lideranças partidárias não cabe impedir que qualquer
Vereador se dirija ao Plenário pessoalmente, desde que observadas as
restrições constantes deste Regimento Interno.

SEÇÃO 11

BLOCOS PARLAMENTARES, MAIORIAE MINORIA

Art. 38 - Dois ou mais Partidos, por deliberação das respectivas
Bancadas, poderão constituir Bloco Parlamentar, sob liderança comum.

S 1° - O Bloco Parlamentar terá, no que couber, o tratamento
dispensado por este Regimento Interno às organizações partidárias com
representação na Casa.

S 2° - As lideranças dos partidos que se coligarem em Bloco
Parlamentar, perdem suas atribuições e prerrogativas regimentais.

S 3° - Não será permitida a formação de Bloco Parlamentar
composto de menos de 1/3 dos membros da Câmara Municipal.

S 4° - Havendo desligamento de Vereador de uma Bancada, com
implicação de perda do quórum fixado no parágrafo anterior, extingue-se o
Bloco Parlamentar.

S 5° - A existência do Bloco Parlamentar está circunscrita à
Legislatura, devendo o ato de sua criação e as alterações posteriores ser
apresentados por escrito à Mesa, para registro e publicação.

S 6° - Dissolvido o Bloco Parlamentar ou modificado o quantitativo
de representação que o integrava, em virtude da desvinculação partidária,
será revista a composição das Comissões, mediante provocação de Partido
ou de Bloco Parlamentar, para o fim de redistribuir os lugares e cargos, em
atendimento ao princípio da proporcionalidade partidária .

S 7° - As modificações, porém, numéricas que venham a ocorrer
nas Bancadas dos Partidos ou Blocos Parlamentares, que importem
modificações da proporcionalidade partidária, na composição das Comissões,------------_ .....•--------------
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só prevalecerão a partir da Sessão legislativa subseqüente.

9 8° - Ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo anterior,
consideram-se vagos, para efeito de nova indicação ou eleição, os lugares e
cargos ocupados exclusivamente em decorrência da participação do Bloco
Parlamentar na composição da Comissão.

9 9° - A representação que integra o Bloco Parlamentar, não
poderá fazer parte de outro concomitantemente.

Art. 39 - Constitui a maioria, o Partido ou Bloco Parlamentar,
integrado pela maioria absoluta dos membros da Casa, considerando-se
minoria a representação imediatamente inferior que expresse posição diversa
da Maioria.

Parágrafo Único - Se nenhuma representação atingir a maioria
absoluta, assume as funções regimentais e constitucionais da maioria, o
Partido ou Bloco Parlamentar que tiver o maior número de representantes.

TíTULO 11

ÓRGÃOS DACÂMARAMUNICIPAl

CAPíTULO I

MESADIRETORA
SEÇÃO I
DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 40 - A Mesa é a Comissão Diretora da Câmara Municipal,
cabendo-lhe a direção dos trabalhos legislativos e dos serviços
administrativos da Casa.

i:J, '* 9 1° -A Mesa Diretora compõe-se de Presidente, 1° Secretário e 2°
Secretário, com mandato improrrogável de dois anos.

9 2° - A Mesa Diretora reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por
semana, em dia e horário prefixados, e, extraordinariamente, sempre que
convocada pelo Presidente ou por dois dos seus membros efetivos.

9 3° - Os membros da Mesa não poderão fazer parte de liderança
nem de Comissão legislativa Temporária e de Inquérito.---------------10--------------
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9 4° - Os membros da Mesa integrarão, com exceção do
Presidente da Câmara, as Comissões Legislativas Permanentes, com direito a
voto, ficando-lhes autorizada a ocupação de cargos nas mesmas.

95° - Na ausência ou impedimento do Presidente, compete ao 1°e
2° Secretários, sucessivamente a direção dos trabalhos.

9 6° - Ausentes ou impedidos os Secretários, convidará o
Presidente, qualquer Vereador, com exceção das lideranças, para assumir os
cargos da Secretaria, durante a reunião.

97° -Verificando-se a ausência ou o impedimento da Mesa, para a
direção dos trabalhos legislativos e administrativos, presente, no entanto, o
número legal de Vereadores, assumirá a Presidência o Vereador com maior
número de legislatura, que escolherá entre seus pares, um Membro para
secretariar os trabalhos da reunião.

9 8° - Mantendo-se a situação de ausência da Mesa por três
reuniões consecutivas, sem motivo justificado e aceito pelo Plenário, ficam
vagos os cargos, devendo o Vereador com maior número de legislatura
assumir e convocar eleição da Mesa na forma regimental.

SEÇÃO 11

COMPETÊNCIA DA MESA DIRETORA

Art. 41 - À Mesa Diretora compete, dentre outras atribuições,
estabelecidas em lei e neste Regimento Interno:

I - dirigir todos os serviços da Câmara durante as Sessões
Legislativas e nos seus recessos e tomar as providências necessárias à
regularidade dos trabalhos legislativos;

II - propor, privativamente, ao Plenário projeto de resolução
dispondo sobre organização, funcionamento, polícia, regime jurídico do
pessoal, criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções e
fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros
constitucionais e os estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

111- promulgar as emendas à Lei Orgânica do Município;--------------Cl--------------
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IV - encaminhar à Assembléia Legislativa do Estado pedido de
ação de inconstitucionalidade;

V - dar parecer sobre a elaboração do Regimento Interno e suas
modificações;

VI - conferir aos membros atribuições ou encargos referentes aos
serviços legislativos e administrativos da Casa;

VII - propor resoluções e decretos legislativos concessivos de
licenças e afastamentos respectivamente ao Prefeito e aos Vereadores;

VIII - determinar diretrizes para divulgação das atividades da
Câmara;

IX - elaborar e encaminhar ao Prefeito, até o dia 31 de agosto, após
parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Contas do Município e
Tributação, a proposta parcial do orçamento da Câmara, para ser incluída na
proposta geral do Município;

X - remeter ao Prefeito Municipal, até o primeiro dia de março, as
contas do exercício anterior;

XI - declarar a perda de mandato de Vereador, de ofício ou por
provocação de qualquer dos membros da Câmara, nos casos previstos na Lei
Orgânica Municipal, assegurada ampla defesa;

XII - solicitar ao Prefeito a elaboração de mensagem e do projeto
de lei, bem como a expedição do respectivo decreto, dispondo sobre a
abertura de créditos suplementares ou especiais, através de anulação parcial
ou total de dotação da Câmara ou à conta de outros recursos disponíveis;

XIII - devolver à Tesouraria da Prefeitura, o saldo de caixa
existente na Câmara, no final do exercício;

XIV - representar, junto aos Poderes da União, do Estado e do
Distrito Federal, em nome da Câmara Municipal;

XV - providenciar o Relatório do exercício anterior sobre as
atividades do Poder Legislativo;

XVI - organizar cronograma de desembolso das dotações da--------------Q)--------------
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Câmara, vinculadamente ao repasse mensal das mesmas pelo Executivo;

XVII- proceder à redação final das resoluções da Mesa Diretora;

XVIII - deliberar sobre convocação das reuniões extraordinárias
da Câmara Municipal;

XIX - prover os cargos, empregos e funções dos serviços
administrativos da Câmara, bem como conceder licença, aposentadoria e
vantagens devidas aos servidores, ou colocá-los em disponibilidade;

XX - adotar providências adequadas para promover e valorizar o
Poder Legislativo e resguardar o seu conceito perante o Município;

XXI - estabelecer os limites de competência para as autorizações
de despesa;

XXII- autorizar a assinatura de convênios e contratos;

XXIII- aprovar o orçamento analítico da Câmara Municipal;

XXIV - determinar licitação para contratações administrativas de
competência da Câmara, quando exigível;

XXV - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado a Prestação
de Contas da Câmara, em cada exercício financeiro, na forma da Lei
Orgânica do Município;

XXVI - requisitar reforço policial em situações necessárias à
segurança;

XXVII - remeter ao Prefeito, até o dia 10 do mês subseqüente, as
contas do mês anterior;

XXVIII - receber as proposições do Vereador, das Lideranças das
Bancadas, dos Blocos Parlamentares, das Comissões, da Secretaria de
Administração, da Comunidade e dos Poderes Constituídos e recusá-Ias se
estiverem em desacordo aos princípios regimentais, da Lei Orgânica, legais e

• constitucionais;

XXIX - assinar os Decretos Legislativos e as Resoluções, por
todos os seus membros integrantes;

--------------0--------------
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XXX - providenciar medidas cabíveis, por solicitação do
interessado, para a defesa judicial e extrajudicialmente de Vereador contra a
ameaça ou a prática do ato atentatório do livre exercício e das prerrogativas
constitucionais do mandato parlamentar;

XXXI - declarar a perda de mandato de Vereadores na forma
deste Regimento;

XXXII - aplicar penalidades a Vereador, na forma deste
Regimento;

XXXIII - designar Vereadores para missões de representação.

Art. 42 -AMesa decidirá sempre por maioria dos seus membros.

Art. 43 - Em caso de matéria inadiável, poderá o Presidente, ou
quem o estiver substituindo, decidir ad referendum da Mesa, sobre assunto
de competência desta.

SEÇÃO II1

PRESIDÊNCIA

Art. 44 - O Presidente é o representante da Câmara Municipal,
quando ela se pronuncia coletivamente, e o supervisor dos seus trabalhos e
da sua ordem, nos termos da Lei Orgânica do Município e deste Regimento
Interno.

Art. 45 - São atribuições do Presidente da Câmara Municipal,
além das que estão expressas neste Regimento, as que decorram da
natureza de suas funções e prerrogativas ou que decorram das
responsabilidades em conjunto com a Mesa Diretora:

1- representar a Câmara Municipal em juízo, prestando, inclusive,
informações em mandado de segurança contra ato da Mesa Diretora ou do
Plenário;

II - dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e
administrativos da Câmara;

III - receber o compromisso e empossar Vereadores, Prefeito e
Vice-Prefeito que não tiverem sido empossados no primeiro dia da
Legislatura, bem como os Suplentes de Vereadores;----------- ~Io--------------
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IV - presidir as eleições da renovação da Mesa Diretora e dar
posse aos Membros que a compõe;

V - interpretar e fazer cumprir o Regimento Interno;

VI - presidir a Mesa Diretora;

VII- manter a ordem;

VIII - promulgar as Resoluções, os Decretos Legislativos, as
Emendas à Lei Orgânica do Município, bem como as leis com sanção tácita ou
que, vetadas e rejeitado o veto, não tenham sido promulgadas pelo Prefeito,
no prazo legal;

IX - fazer publicar os atos da Mesa, bem como as Resoluções, os
Decretos Legislativos e as leis porele promulgadas;

X - declarar extinto o mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores nos casos previstos em lei;

XI - apresentar ao Plenário, até o dia 20 ( vinte) de cada mês, o
balanço relativo aos recursos recebidos e às despesas realizadas no mês
anterior;

XII- requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara;

XIII - convocar os suplentes, nos casos previstos na legislação
pertinente;

XIV - exercer, em substituição, a chefia do Executivo Municipal,
nos casos previstos em lei;

XV - designar Comissões Especiais nos termos deste Regimento
Interno, ouvida a Mesa Diretora e observadas as indicações partidárias com
representação na Câmara Municipal;

XVI - mandar prestar informações por escrito e expedir certidões
requeridas para a de~esa de direitos e esclarecimentos de situações;

XVII - realizar audiências públicas com entidades da sociedade
civil e com membros das comunidades;

XVIII - prover quanto ao funcionamento da Câmara e expedir os
------0------
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demais atos referentes à situação funcional dos Servidores da Casa, na forma
da lei;

XIX - representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou Ato
Municipal;

~ XX - conceder ou negar a palavra aos Vereadores, nas reuniões; /

\ XXI - convocar as reuniões ordinárias e extraordinárias, na fbrma
deste Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal;

XXII - convocar os Vereadores para suas atividades ordinárias e
extraordinárias na forma do Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal;

XXIII - representar a Câmara junto ao Prefeito, às autoridades
federais, estaduais e distritais e perante as entidades privadas e públicas em
geral;

XXIV - substituir o Prefeito, em caso de ausência ou impedimento
do Vice-Prefeito;

XXV - zelar pelo prestígio da Câmara Municipal, pela dignidade e
consideração de seus Membros;

XXVI - credenciar agente de imprensa, rádio e televisão para o
acompanhamento dos trabalhos legislativos;

XXVII - propor Projetos, indicações ou requerimentos na
qualidade de Presidente da Mesa e votar nos seguintes casos:

a) eleição da Mesa Diretora;

b) quando a matéria exigir quorum de dois terços;

c) nas votações secretas;

d) nas votações nominais;

e) quando ocorrer empate.

XXVIII - declarar destituído membro da Mesa Diretora, ou de
Comissão Legislativa Permanente, nos casos previstos nesteRegimento;

--------------G--------------
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XXIX -ljesignarf os membros das Comissões Legislativas
Temporárias e os seus substitutos e preencher vagas nas Comissões
Legislativas Permanentes;

xxx - comunicar ao Tribunal de Contas dos Municípios, o
resultado do julgamento das Contas do Prefeito;

',ê XXXI - passar a presidência ao seu substituto para, em se
tratando de matéria que se propôs discutir, tomar parte das discussões;

XXXII- cumprir e fazer cumprir as deliberações da Câmara;

XXXIII- comunicar à Justiça Eleitoral:

a) a vacância dos cargos de Prefeito, Vice-Prefeito, e de
Vereador; neste último caso, quando não houver mais suplentes;

b) o resultado de processos de cassação de mandatos.

XXXIV - assinar Atas e demais documentos da Câmara Municipal
sob seu exercício;

XXXV - encaminhar pedido de intervenção no Município, nos
casos previstos em lei;

XXXVI - ordenar as despesas da Câmara Municipal e assinar
cheques nominativos em ordem de pagamento, juntamente com o servidor
encarregado do movimento financeiro;

XXXVII- praticar atos de intercomunicação com o Executivo;

XXXVIII - administrar o pessoal da Câmara, fazendo lavrar e
assinando os atos de nomeação, promoção, reclassificação, exoneração,
aposentadoria, concessão de férias e de licenças, atribuindo aos servidores
do Legislativo, vantagens legalmente autorizadas; determinando a apuração
de responsabilidades administrativas civil e criminal de servidores faltosos e
aplicando-lhes penalidades; julgando os recursos hierárquicos de servidores
da Câmara; praticando quaisquer outros atos atinentes a essa área de sua
gestão;

XXXIX - exercer atos de Poder de Polícia em quaisquer matérias
relacionadas com as atividades da Câmara Municipal dentro ou fora do

--------------~---------------
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recinto da mesma;

XL - mandar expedir certidões requeridas para a defesa de
direito e esclarecimentos de situações de interesse pessoal.

S 1° - Quanto às reuniões da Câmara Municipal, compete ao
Presidente:

a) presidi-Ias;

b) manter a ordem;

c) conceder a palavra aos Vereadores;

d) advertir o orador ou o aparteante quanto ao tempo de que
dispõe, não permitindo que ultrapasse o tempo regimental;

e) convidar o orador a declarar, quando for o caso, se irá falar a
favor da posição ou contra ela;

f) interromper o orador se desviar da questão, falar sobre o
vencido ou, em qualquer momento, incorrer nas infrações atentatórias do
decoro parlamentar, ou seja, usar em discurso ou proposição, de expressões
que configurem crimes contra a honra ou contenham incitamento à prática de
crimes, e, em caso de insistência, retirar-lhe a palavra;

a ordem;
g) convidar o Vereador a retirar-se do Plenário, quando perturbar

h) suspender ou levantar a reunião, quando necessário;

i) autorizar a publicação de informações ou documentos em
inteiro teor, em resumo ou apenas mediante referência em Ata;

j) determinar o não-apanhamento de discurso ou aparte, pela
Assessoria de Imprensa ou técnico-legislativa;

I) decidir as questões de ordem e as reclamações;

m) organizar a Ordem do Dia das reuniões;

n) anunciar os projetos e demais proposições, despachando-os
e esclarecendo sobre os prazos;---------------~--------------
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o) submeter à discussão e à votação, a matéria destinada à
deliberação, bem como estabelecer o ponto da questão de que será objeto de
votação;

p) convocar as reuniões da Câmara;

q) aplicar censura verbal ao Vereador.

~ 2° - Quanto às Comissões, além de outras atribuições, cabe ao
Presidente:

a) assegurar os meios e condições necessários ao seu pleno
funcionamento;

b) convidar o Relator ou outro membro da Comissão para
esclarecimentos;

c) convocar as Comissões Permanentes para a eleição dos
respectivos Presidentes, Relatores e secretários;

d) julgar recurso contra decisão de Presidente de Comissão ou
questão de ordem.

~ 3° - Quanto à Mesa, cabem, entre outras atribuições, ao
Presidente:

a) presidir suas reuniões;

b) tomar parte nas discussões e deliberações, com direito a voto;

c) distribuir a matéria que dependa de parecer;

d) executar as suas decisões, quando tal atribuição não seja de
outro membro da Mesa.

Art. 46 - O Presidente da Câmara afastar-se-á da Presidência,
quando:

I - esta deliberar sobre matéria de seu interesse ou de parente
seu, consangüíneo ou afim, até terceiro grau;

II - for denunciante ou denunciado em processo de cassação de
mandato.--------------G--------------
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Art. 47 - O Presidente da Câmara será destituído,
automaticamente, independente de deliberação, quando:

a) não se der por impedido, nos casos previstos em lei;

b) se omitir em providenciar a convocação extraordinária,
solicitada pelo Prefeito;

c) tendo-se omitido na declaração de extinção de mandato, esta
seja obtida por via judicial.

Art. 48 - O Presidente da Câmara, quando estiver substituindo o
Prefeito, nos casos previstos em lei, ficará impedido de exercer qualquer
atribuição ou praticar qualquer ato que tenha implicação com a função
legislativa.

Art. 49 - O Presidente da Câmara, em qualquer momento, da sua
cadeira, poderá fazer ao Plenário comunicação de interesse da Câmara ou
do Município.

Art. 50 - O Presidente poderá delegar ao 10 Secretário,
competência que lhe seja própria.

Art. 51 -Ao 10 Secretário incumbe substituíro Presidente em suas
ausências ou impedimentos e coordenar as atividades administrativas das
Comissões Legislativas Permanentes e das Comissões Legislativas
Temporárias, respeitadas as competências regimentais do Presidente da
Câmara e dos Presidentes das Comissões respectivas.

S 10_ Sempre que tiver de se ausentar do Município, por mais de
quarenta e oito horas, o Presidente passará o exercício da Presidência ao 10
Secretário ou, na ausência deste, ao 20 Secretário.

S 20 - À hora do início dos trabalhos da reunião, não se achando o
Presidente no recinto, será ele substituído, sucessivamente, pele 10 e 20
Secretários ou, finalmente, pelo Vereador com maior número de
Legislaturas, procedendo-se da mesma forma quando tiver necessidade de
deixar a sua cadeira.

SEÇÃO IV

--------------G--------------
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SECRETÁRIOS

Art. 52 - Compete ao 10 Secretário da Mesa Diretora:

I - fazer a chamada dos Vereadores nas reuniões, anotando os
comparecimentos e as ausências;

II - ler as matérias do Expediente e de documentos ou de atos por
determinação do Presidente;

111- secretariar as reuniões plenárias, tomando assento à direita
do Presidente;

IV - assinar, com o Presidente e 20 Secretário, as Atas das
reuniões e todos os papéis nos quais se exija assinatura da Mesa;

V - substituir o Presidente quando necessário;

VI - inspecionar todos os trabalhos da Secretaria e fiscalizar suas
despesas;

VII- tomar parte em todas as votações;

VIII - receber e providenciar o destino de toda a correspondência
enviada à Câmara.

Art. 53 - Compete ao 20 Secretário:

I - substituir o 10 Secretário e desempenhar, na ausência deste,
todas as funções expressas neste Regimento;

11-auxiliar o 10 Secretário durante os trabalhos das reuniões;

111- assinar, juntamente com o Presidente e o 10 Secretário, as
Atas das reuniões e todos os papéis nos quais se exija assinatura da Mesa;

IV -ler aAta da reunião anterior;

V - fazer o assentamento de votos, nas eleições;

VI- auxiliar o Presidente no controle do tempo dos oradores;

---------------lED--------------
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VII- fiscalizar a publicação dos debates;

VIII- fiscalizar a elaboração das Atas e dos Anais.

CAPíTULO II

PLENÁRIO

Art. 54 - O Plenário é o órgão deliberativo e soberano da Câmara
Municipal, constituindo-se do conjunto dos Vereadores em exercício, em
local, forma e quórum legais para deliberar.

S 1° - O local é o recinto de sua sede e só por motivo de força
maior, o Plenário reunir-se-á, por decisão própria, em local diverso.

S 2° - A forma legal para deliberar é a reunião do Plenário e o
horário pré-fixado para as deliberações.

S 3° - Quórum é o número determinado na Lei Orgânica Municipal
ou neste Regimento, para realização das reuniões e para as deliberações.

S 4° - Integra o Plenário, o suplente de Vereador regularmente
convocado, enquanto dure a convocação.

S 5° - Não integra o Plenário, o Presidente da Câmara, quando se
achar em substituição ao Prefeito.

Art. 55 - São atribuições do Plenário, entre outras, as seguintes:

I - legislar sobre as matérias de competência do Município, com
sanção do Prefeito Municipal, previstas na Lei Orgânica Municipal;

II - exercer as atribuições de privativa competência da Câmara
Municipal, previstas na Lei Orgânica Municipal.

Parágrafo único - Os trabalhos do Plenário serão orientados por
assessoria jurídica específica.

CAPíTULO 111

COMISSÕES

--------------0--------------
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SEÇÃO I

DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 56 -As Comissões Legislativas, são:

I - permanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado
integrantes da estrutura institucional da Câmara, co-partícipe e agentes do
processo legisferante, que têm por finalidade apreciar os assuntos, as
proposições e os projetos submetidos ao seu exame e sobre eles deliberar,
assim como exercer o acompanhamento dos planos e programas
governamentais,e a fiscalização orçamentária do Município, no âmbito dos
respectivos campos temáticos e áreas de atuação;

II - temporárias, as criadas para apreciar determinado assunto,
que se extinguem ao término da legislatura, ou antes dele, quando alcançado
o fim a que se destinam ou expirando o prazo de duração.

Art. 57 - É assegurada, nas Comissões Legislativas Permanentes
eTemporárias, tanto quanto possível, a participação de todos os vereadores.

SEÇÃO 11

COMISSÕES LEGISLATIVAS PERMANENTES

SUBSEÇÃO I

DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 58 - Às Comissões Legislativas Permanentes, em razão de
matéria de sua competência, cabe:

I - discutir e votar as proposições que lhe forem distribuídas,
sujeitas à deliberação do Plenário;

II - discutir e votar projetos de lei, de decretos legislativos e de
resoluções, em primeiro turno, dispensada a competência do Plenário na
forma da Lei Orgânica do Município, excetuados os projetos:

a) que receberam pareceres fundamentados contrários, por
maioria simples ou, se for o caso, por maioria qualificada dos membros das
Comissões Legislativas Permanentes;

--------------G--------------
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b) que receberem emendas de qualquer Comissão Legislativa
Permanente;

c) que forem projetos de emenda à Lei Orgânica do Município.

111 - discutir e exarar parecer fundamentado, a projetos de lei, de
decretos legislativos e de resoluções;

IV - exarar parecer sobre requerimentos, indicações, moções e
propostas diversas, quando solicitado pela Mesa Diretora;

V - estudar qualquer assunto compreendido no respectivo campo
temático, podendo promover ou propor à Mesa Diretora a aprovação de
conferências, seminários, palestras e exposições.

Art. 59 - Os pareceres escritos, fundamentados e assinados das
Comissões Legislativas Permanentes, aos projetos de lei, de decreto
legislativo e de resolução, tem caráter de deliberação, em primeiro turno, nas
comissões, quando receberem assinaturas favoráveis por maioria simples
ou, se foro caso, por maioria absoluta dos membros das Comissões.

Art. 60 - A aprovação ou a rejeição, em primeiro turno, nas
Comissões não descaracteriza a obrigatoriedade do segundo turno de
deliberação, pelo Plenário.

Art. 61 - As Comissões Legislativas Permanentes, devem exarar
parecer fundamentado, sobre todos os projetos de lei, de decretos legislativos
e de resoluções.

Art. 62 - Se os pareceres, fundamentados, forem favoráveis aos
projetos, por maioria simples ou, se for o caso, por maioria qualificada dos
membros das Comissões Legislativas Permanentes, serão os mesmos
considerados aprovados em primeiro turno, devendo ser remetidos ao
Plenário da Câmara Municipal para discussão e votação em segundo turno.

Art. 63 - Havendo pareceres, fundamentados, de oposição aos
projetos, por maioria simples ou, se for o caso, por maioria qualificada dos
membros das Comissões Legislativas Permanentes, serão os mesmos
objeto de discussão e votação em dois turnos pelo Plenário da Câmara
Municipal.

Art. 64 - Se qualquer das Comissões Legislativas Permanentes--------------G--------------
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propuser emenda aos projetos, seguirão estes o trâmite do artigo anterior.

Art. 65 - Poderão participar dos trabalhos das Comissões, como
Membros credenciados e sem direito a voto, técnicos de reconhecida
competência ou representantes de entidades idôneas, que tenham legítimo
interesse no esclarecimento do assunto submetido à apreciação das
mesmas.

9 1° - Essa credencial será outorgada pelo Presidente da
Comissão, por iniciativa própria ou por deliberação da maioria de seus
membros.

9 2° - Por motivo justificado, o Presidente da Comissão poderá
determinar que a contribuição dos membros credenciados, seja efetuada por
escrito.

9 3° - No exercício de suas atribuições, as Comissões poderão
convidar pessoas interessadas, tomar depoimentos, solicitar informações e
documentos e proceder a todas as diligências que julgarem necessárias.

94° - Poderão as Comissões solicitar ao Prefeito, aos Secretários
Municipais e à Administração indireta, por intermédio do Presidente da
Câmara e independentemente de discussão e votação do Plenário, todas as
informações que julgarem necessárias, ainda que não de refiram às
proposições entregues à sua apreciação, desde que o assunto seja de
competência das mesmas.

9 5° - Sempre que a Comissão solicitar informações do Prefeito,
das Secretarias e órgãos da administração pública indireta, ou solicitar
audiência preliminar de outra Comissão, fica interrompido o prazo concedido
à mesma até o máximo de 30 dias, prorrogado por mais 30 dias, desde que
fundamentado, findo o qual deverá a Comissão exarar parecer.

9 6° - O prazo não será interrompido quando se tratar de projeto
com prazo fatal para deliberação; neste caso a Comissão que solicitou as
informações, poderá completar seu parecer até 48 horas após as respostas
do Executivo, desde que o projeto ainda se encontre em trâmite no Plenário,
cabendo ao Presidente da Câmara diligenciar junto ao Prefeito, para que as
informações sejam atendidas no menor espaço de tempo possível.

9 7° - As Comissões diligenciarão junto às dependências,
arquivos e repartições municipais, para tanto solicitadas pelo Presidente da
Câmara, ao Prefeito e tomarão todas as providências necessárias ao--------------G--------------
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desempenho de suas atribuições regimentais.

Art. 66 - As Comissões compor-se-ão de, no mínimo, três
Vereadores.

Art. 67 - A Constituição das Comissões será feita por designação
do Presidente da Câmara, desde que haja comum acordo entre os Líderes de
Bancada, respeitada tanto quanto possível, a representação proporcional
dos partidos que participam da Câmara.

S 1° - Não havendo acordo, proceder-se-á a escolha dos
Membros das Comissões, por eleição secreta, na Câmara, votando cada
Vereador, em um único nome, para cada Comissão, considerando-se eleitos
os mais votados e o Vereador mais idoso, em caso de empate.

S 2° - Far-se-á a votação para as Comissões, em cédula única,
impressa, datilografada, digitalizada, xerografada ou manuscrita, nas quais
indicar-se-ão os nomes dos Vereadores, a legenda partidária e a respectiva
Comissão.

S 3° - Um mesmo Vereador não poderá ser eleito para mais de
duas Comissões Legislativas Permanentes, salvo como substituto
temporário dos Membros efetivos e ausência de número de vereadores
suficientes para a composição destas.

S 4° - Os Membros das Comissões Legislativas Permanentes e
Temporárias, elegerão o respectivo Presidente, o Relator e o secretário.

S 5° - A participação do Vereador em pelo menos uma das
Comissões Legislativas Permanentes, é obrigatória, com exceção do
Presidente da Câmara, sob pena de incorrer na perda do mandato por índice
de ausência aos trabalhos de deliberação das Comissões.

SUBSEÇÃO II

ORGANIZAÇÃO, COMPETÊNCIA E TRÂMITE DAS
COMISSÕES LEGISLATIVAS PERMANENTES

Art. 68 - São as seguintes as Comissões Permanentes e
respectivos campos temáticos ou áreas de atividade:

Final:
1- Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação
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a) aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de
técnicas legislativas de projetos, emendas ou substitutivos globais, sujeitos à
apreciação da Câmara ou de suas Comissões, para efeito de admissibilidade
e tramitação;

b) admissibilidade de proposta de emenda à Lei Orgânica do
Município;

c) assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja
submetido, em consulta, pelo Presidente da Câmara, pelo Plenário ou por
outra Comissão, ou em razão de recurso previsto neste Regimento;

d) assuntos atinentes aos direitos e garantias fundamentais, à
organização do Município, à organização da Administração Pública direta e
indireta e às funções essenciais da mesma administração;

e) matérias relativas ao Direito Público Municipal;

f) Partidos Políticos, com representação na Câmara, Bancadas,
Blocos Parlamentares, mandato de Vereador, sistema de eleição interna;

g) intervenção do Estado no Município;

h) uso dos símbolos municipais;

i) criação, supressão e modificação de Distritos;

j) transferência temporária da sede da Câmara;

I) autorização para o Prefeito e Vice-Prefeito ausentarem-se do
Município;

m) regime jurídico e previdência dos servidores municipais;

n) regime jurídico-administrativo dos bens municipais;

o) recursos interpostos às decisões da Presidência;

p) votos de censura, aplauso ou semelhante que envolver o nome
da Câmara;

q) direitos, deveres, licenças de Vereadores, cassações e--------------f!)--------------
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suspensão do exercício do mandato;

r) suspensão do ato normativo do Executivo que excedeu ao
direito regulamentar;

s) convênios e consórcios;

t) todos os assuntos que envolvem parecer sob aspectos
constitucionais, legais e de justiça;

u) vetos e revogações de leis, resoluções e decretos legislativos;

v) declarações de utilidade pública;

imóveis.
x) transações de bens patrimoniais do Município, móveis e

S 10 - Concluindo a Comissão por ilegalidade ou
inconstitucionalidade de um projeto, deve o parecer ir a Plenário para ser
discutido e, somente quando rejeitado o parecer, prosseguirá o processo a
sua tramitação normal pelas demais Comissões.

S 20 - Concluindo a Comissão por ilegalidade ou
inconstitucionalidade, devidamente aprovado pelo Plenário, será o projeto
devolvido ao Executivo ou ao autor, se for o caso, para reformulação do
conteúdo do mesmo ou para o seu arquivamento, pefinanecendo o original
em processo protocolado.

11 - Comissão de Finanças, Fiscalização e Acompanhamento
Orçamentário:

a) sistema financeiro do Município e de entidades vinculadas ao
Município;

b) assuntos relativos à ordem econômica municipal;

c) operações financeiras;

d) matérias financeiras e orçamentárias públicas;

e) assuntos atinentes à licitação e à contratação, em todas as
modalidades, para a administração pública direta e indireta, incluídas as
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal;
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