
•

_ Regimento Interno - Câmara Municipal de Dom Eliseu _

f) aspectos financeiros e orçamentários públicos municipais de
quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da
despesa pública, quanto à compatibilidade ou adequação com o plano
plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual;

g) fixação da remuneração dos Vereadores, do Prefeito, do Vice-
Prefeito e dos Secretários;

h) sistema tributário municipal e repartição das receitas
tributárias;

i) dívida pública municipal;

j) tributação, arrecadação e fiscalização;

I) tomada de contas do Prefeito, Vice-Prefeito, do Presidente da
Câmara e da Mesa Diretora;

m) elaboração do decreto legislativo de aprovação ou rejeição
das contas do Município;

n) abertura de créditos adicionais;

o) fixação de vencimentos ao servidor público municipal;

p) assuntos que direta ou indiretamente representem mutação
patrimonial do Município;

q) veto em matéria orçamentária;

r) estrutura administrativa e plano de carreira.

~ 3° - Compete ainda à Comissão de Finanças, Fiscalização e
Acompanhamento Orçamentário:

a) apresentar projeto de decreto legislativo fixando a
remuneração do Prefeito e do Vice-Prefeito, no último ano da legislatura, para
que a Câmara Municipal fixe os respectivos valores até trinta dias antes das
eleições municipais, vigorando a mesma para a legislatura seguinte .
observado o disposto na Constituição Federal;

b) apresentar, no mesmo modo e período previstos na alínea------------0)------------



- Regimento Interno - Câmara Municipal de Dom Eliseu _

anterior, a remuneração dos Vereadores e a verba de representação do
Presidente da Câmara.

~ 4° - Na omissão da Comissão para as proposições das letras "a"
e "b", do parágrafo anterior, a Mesa Diretora apresentará os referidos projetos
de decretos legislativos e, se esta também não o fizer, fa-Io-á um terço dos
membros da Câmara Municipal.

111- Comissão de Educação, Ciência, Comunicação, Cultura,
Desporto, Saúde Pública eAssistência Social:

a) assuntos atinentes à educação em geral; política e sistema
educacional, em seus aspectos institucionais, estruturais, funcionais e legais;
recursos humanos e financeiros para a educação;

b) desenvolvimento cultural, inclusive patrimônio histórico,
geográfico, arqueológico, cultural, artístico e científico; acordos culturais com
outros municípios;

c) sistema çlesportivo municipal e sua organização; política e
plano municipal de educação física e desportiva;

d) diversão e espetáculos públicos; datas comemorativas e
homenagens cívicas;

e) produção intelectual;

f) imprensa, informação e manifestação do pensamento e
expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação;

g) assuntos atinentes à saúde no Município;

h) política, planificação e sistema único de saúde pública;

i) ações, serviços e campanhas de saúde pública, erradicação de
doenças endêmicas; vigilância epidemiológica, bioestatística e imunizações;

j) assistência médico-previdenciária; instituição de previdência
social do Município;

I) medicinas alternativas;

m) higiene, educação e assistência sanitária;--------------....IG--------------
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n) atividades médicas e paramédicas;

o) controle de drogas, medicamentos e alimentos; sangue e
hemoderivados, na competência municipal;

p) saÚd~..ambiental, ocupacional e infortun ística;

q) alimentação e nutrição;

r) assistência e proteção à maternidade, à criança, ao
adolescente, aos idosos e aos portadores de deficiência;

s) matérias relativas à família, à mulher, à criança, ao
adolescente, ao idoso e ao excepcional ou deficiente físico;

t) assistência social;

u) defesa do consumidor.

IV - Comissão de Transportes, Tecnologia, Informática,
Obras Públicas e Urbanismo:

a) sistemas de transportes urbanos e de trânsito;

b) ordenação e exploração dos serviços de transportes coletivos;

c) assuntos atinentes ao desenvolvimento tecnológico; política
municipal de informática;

d) assuntos atinentes a urbanismo e arquitetura; política e
desenvolvimento urbano; uso e ocupação do solo urbano; habitação; infra-
estrutura urbana e saneamento básico;

e) plano diretor e seus códigos;

f) desenvolvimento e integração de regloes e bairros; planos
municipais de desenvolvimento econômico e social;

g) sistema municipal de defesa civil;

h) obras públicas;

---------------1G--------------
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i) serviços públicos;

j) segurança, política, educação e legislação de trânsito e tráfego.

v - Comissão de Agricultura, Meio Ambiente, Indústria e
Comércio:

a) política agrícola e assuntos atinentes à agricultura; piscicultura;

b) organização do setor rural; política municipal de
cooperativismo; condições sociais do meio rural;

agrícolas;
c) estímulos à agricultura, à pesquisa e à experimentação

d) política e planejamento agrícolas;

e) desenvolvimento tecnológico da agropecuária; extensão rural;

f) política de abastecimento;

g) vigilância e defesa sanitária animal e vegetal;

h) uso fiscalizado de defensivos agrotóxicos;

i) política e sistema municipal do meio ambiente;

j) recursos naturais renováveis; flora, fauna e solo;

I) matérias atinentes a relações econômicas;

m) assuntos atinentes à ordem econômica municipal;

n) política e atividade industrial, comercial e agrícola;

o) política municipal de turismo;

p) exploração das atividades e dos serviços turísticos;

q) atividade econômica municipal;

r) proteção e benefícios especiais temporários às empresas
instaladas ou a serem instaladas no Município;--------------~--------------
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s) fiscalização e incentivo, pelo Município, às atividades
econômicas;

t) estabelecimento do horário comercial;

u) licenças, alvarás, política de desenvolvimento comercial e
industrial.

Art. 69 - À Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e
Redação Final incumbe, dentro dos aspectos gramatical e lógico, da técnica
legislativa, a redação final dos projetos de lei, memoriais, representações,
informações, proclamações, despachos oficiais editados pela Câmara,
projetos de resoluções e de decretos legislativos.

Art. 70 - Ao Presidente da Câmara cabe, no prazo improrrogável
de três dias, a contar da data de aceitação das proposições pelo Plenário,
sujeitas à apreciação das Comissões, encaminhá-Ias às mesmas, salvo os
projetos de lei de iniciativa do Prefeito Municipal, com apreciação em regime
de urgência, os quais deverão ser entregues às Comissões em conjunto na
mesma data da entrada no expediente da primeira reunião ordinária, após a
entrada do referido projeto na Secretaria de Administração da Câmara.

Art. 71 - Às Comissões compete o ordenamento dos seus
trabalhos, com auxílio dos setores Legislativo e Administrativo da Secretaria
de Administração, ressalvados os casos expressos e com observância às
seguintes regras:

I - cada Comissão Legislativa permanente terá um Presidente, um
Vice-Presidente e um Relator, eleitos entre si para o tempo de uma Sessão
Legislativa, permitida a reeleição;

11 - cada Comissão Legislativa Permanente, inclusive, a de
Constituição, Justiça e Redação Final, reunir-se-á, obrigatoriamente, uma
vez por semana, para estudo, debate, emissão de parecer fundamentado e
deliberação sobre toda matéria de sua competência e que lhe foi,
protocolarmente, remetida pelo Presidente da Câmara em despacho dado
em reunião Ordinária do Plenário;

111 - as reuniões das Comissões Legislativas Permanentes,
devidamente assessoradas pela Secretaria de Administração, através de
seus setores competentes, serão instrumentadas com Livro de Presença,

, 'I Livro deAtas e Ordem do Dia e, registro do trâmite dos Processos;
I -----------6)--------
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IV - as ausências dos Vereadores às reuniões obrigatórias de
suas respectivas Comissões Legislativas Permanentes, contarão como
índice para cassação de mandato nos termos deste Regimento e para efeito
de cálculo da remuneração;

V - recebida da Mesa Diretora a matéria para exame, o Presidente
da Comissão encaminha-Ia-á ao Relator, o qual terá o prazo de seis dias úteis
para apresentação, por escrito, do seu parecer, prorrogáveis por mais dois
dias úteis, a requerimento fundamentado. Esgotado esse prazo, e não tendo
sido apresentado o parecer, o Presidente da Comissão nomeará outro
Relator, a quem de imediato será entregue o Processo, para que, no prazo
improrrogável de seis dias úteis, exare o parecer;

VI - os demais membros da Comissão poderão discutir a matéria
com o relator e apresentar modificações ao parecer inicial, em reunião da
Comissão;

VII - se o parecer do Relator não for adotado pela maioria da
Comissão valerá o parecerfundamentado da maioria dos seus membros;

VIII - cada Comissão Legislativa Permanente terá o prazo
máximo, improrrogável, de 15 dias úteis, a contardo recebimento protocolado
da matéria pela respectiva Comissão, para deliberação da mesma;

IX - não havendo deliberação da Comissão sobre a matéria na
forma e no prazo do inciso anterior será o parecer considerado favorável à
matéria em pauta, devendo a Presidência da Câmara avocá-Ia e despachá-Ia
de imediato, em reunião ordinária do Plenário, à Comissão Legislativa
Permanente seguinte ou ao Plenário, se for o caso;

X - o parecer deverá ser redigido, em termos explícitos, sobre a
conveniência da aprovação ou de rejeição da matéria a que se reporte e
terminará por conclusões sintéticas;

XI - tratando-se de Projeto de Lei com regime de urgência, deverá
este ser despachado pelo Presidente da Câmara à deliberação das
Comissões Legislativas Permanentes em conjunto, denominando-se-a de
Comissão Mista, sendo Presidente, Vice-Presidente e Relator,
respectivamente, desta, o Presidente, Vice-Presidente e o Relator da
Comissão de Constituição, Legislação e Justiça; na apreciação de projetos
em regime de urgência, deve a Comissão legislativa Permanente, a qual a
matéria estiver afeta, emitir parecer preliminar no prazo de sete dias,---------------~--------------
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antecedendo o parecer da Comissão Mista;

• XII- a Comissão Mista terá o prazo máximo, improrrogável, de 15
dias para apresentar ao Plenário parecer fundamentado e deliberado, com
eventuais emendas ao Projeto de Lei;

XIII- o Relator da Comissão Mista terá o prazo, improrrogável, de
12 dias para exarar seu parecer, a partir do recebimento do Projeto de Lei pela
Comissão Mista;

XIV - à Comissão Mista, quando formada, cabem a forma,
responsabilidades, procedimentos e conseqüências regimentais aplicáveis
às Comissões Legislativas Permanentes.

XV - Através de requerimento do autor, submetido ao Plenário e
mediante manifestação favorável da maioria de 2/3 (dois terços) dos
Vereadores da Câmara, será caracterizado o regime de urgência ao projeto
originário do Poder Legislativo.

SEÇÃO 11

COMISSÕES LEGISLATIVAS TEMPORÁRIAS

Art. 72 -As Comissões Temporárias poderão ser:

1- Comissões Especiais;

11- Comissões de Inquérito;

111- Comissões de Representação.

~ 10 - As Comissões Temporárias, com atribuições definidas neste
Regimento, deverão indicar necessariamente:

a) sua finalidade, devidamente fundamentada;

b) número de membros;

c) prazo de funcionamento.

~ 20 - O primeiro signatário do pedido de abertura de Comissão
fará parte, obrigatoriamente, da mesma.

------------- .....s--------------
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S 3° - Concluídos os trabalhos da Comissão, será apresentado
um Parecer Geral, ou, quando for o caso, um Relatório que deverá ser
encaminhado à Mesa Diretora, a fim de que o Plenário delibere a respeito.

S 4° - A constituição das Comissões será feita através de Projeto
de Resolução.

S 5° - A constituição de Comissões Temporárias poderá ser
requerida por qualquer Vereador, devendo o requerimento ser previamente
aprovado para que a Mesa Diretora faça tramitar o respectivo Projeto de
Resolução, que será deliberado na forma e nos prazos normais dos demais
projetos.

S 6° - Se a Comissão Temporária for requerida por dois terços dos
membros da Câmara, a Mesa determinará a elaboração de Resolução da
Mesa Diretora, com os termos do requerimento, sendo considerada aprovada
ao ser apresentada ao Plenário, após parecer da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação Final.

S 7° - Havendo parecer contrário da Comissão de Constituição,
Justiça e Redação Final, por inconstitucionalidade ou por ilegalidade da
Comissão Temporária, mesmo que venha o requerimento assinado por dois
terços, será a Resolução considerada rejeitada e será despachada ao
arquivo.

S 8° - As Comissões Legislativas Permanentes serão ouvidas
para deliberação, em primeiro turno, sobre os projetos de resoluções de
constituição de Comissões Temporárias, na medida de suas competências,
salvo no caso de ser requerida a constituição da Comissão Temporária por
dois terços dos membros da Câmara, caso este que seguirá o trâmite dos S 6°
e S 7° deste artigo.

SUBSEÇÃO I

COMISSÕES ESPECIAIS

Art. 73 - As Comissões Especiais serão constituídas, por prazo
certo, para:

I - proposta de emenda à Lei Orgânica do Município;

11-apreciação e estudos de problemas municipais;

-------------fD------------
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III - elaboração de pareceres sobre assuntos de relevância do
Município;

IV - apoio a movimentos, trabalhos e emergências que digam
respeito ao interesse do bem comum.

S 1° - As Comissões Especiais serão compostas por 1 (um)
membro de cada Partido com representação na Câmara Municipal.

S 2° - Cada comissão elegerá, entre seus membros, seu
Presidente e seu Relator.

SUBSEÇÃO 11

COMISSÕES DE INQUÉRITO

Art. 74 - As Comissões de Inquérito serão constituídas a
requerimento de um terço dos membros da Câmara para apurar fato
determinado e por prazo certo, com poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de outros previstos em lei e neste Regimento.

S 1° - As denúncias sobre irregularidades administrativas do
Executivo, daAdministração Indireta e da própria Câmara deverão constardo
requerimento que solicitar a constituição de Comissão de Inquérito.

S 2° - As conclusões, se for o caso, serão encaminhadas ao
Ministério Público para que este promova a responsabilidade civil ou criminal
dos infratores.

S 3° - Em se tratando de Vereador infrator, a Comissão de
Inquérito terá poder processante quando for configurada infração político-
administrativa de Vereador, observado o disposto na Lei Orgânica do
Município.

S 4° - Considera- se fato determinado o acontecimento de
relevante interesse para a vida pública e a ordem constitucional, legal,
econômica e social do Município, que estiver devidamente caracterizado no
requerimento de constituição da Comissão.

S 5° - Recebido o requerimento, o Presidente da Câmara
mandará elaborar a respectiva Resolução e a publicará, desde que satisfeitos
os requisitos regimentais; caso contrário devolverá o requerimento ao autor,
cabendo desta decisão recurso ao Plenário, no prazo de 5 reuniões--------------G--------------
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ordinárias, ouvindo- se a Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e
Redação Final.

S 6° - A Comissão, que poderá atuar também durante o recesso
parlamentar, terá o prazo de 120 dias, prorrogável até metade, mediante
deliberação do Plenário, para conclusão de seus trabalhos.

S 7° - Não se criará Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto
estiverem funcionando pelo menos três na Câmara, salvo mediante projeto
de Resolução com o mesmo quorum de apresentação previsto no caput deste
Artigo e aprovado pelo Plenário.

S 8° - A Comissão de Inquérito terá sua composição numérica
indicada no requerimento ou projeto de criação.

S 9° - Do ato de criação constarão a provisão de meios ou
recursos administrativos, as condições organizacionais e o assessoramento
necessários ao bom desempenho da Comissão, incumbindo à Mesa e à
Administração da Casa o atendimento preferencial das providências
solicitadas.

Art. 75 - A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada
a legislação específica:

1- requisitar funcionários dos serviços administrativos da Câmara,
bem como, em caráter transitório, os de qualquer órgão ou entidade da
administração pública direta, indireta e fundacional, necessários aos seus
trabalhos;

II - determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas
sob compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração pública
informações e documentos, requerer audiência de Vereadores e Secretários
do Município, tomar depoimentos de autoridades e requisitar os serviços de
autoridades municipais, inclusive policiais;

111 - incumbir qualquer de seus membros, ou funcionários
requisitados dos serviços da Câmara, da realização de sindicâncias ou
diligências necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à
Mesa;

IV - deslocar- se a qualquer ponto do Município ou fora dele para a
realização de investigações e audiências públicas;

--------------G--------------
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v - estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou
realização de diligência sob as penas da Lei, exceto quando da alçada de
autoridade judiciária;

VI - se forem diversos os fatos inter-relacionados objeto do
inquérito, dizer em separado sobre cada um, mesmo antes de finda a
investigação dos demais.

Parágrafo Único - As Comissões Parlamentares de Inquérito
valer-se-ão, subsidiariamente, das normas contidas no Código de Processo
Penal.

SUBSEÇÃO 111

COMISSÕES DE REPRESENTAÇÃO

Art. 76 -As Comissões de Representação serão constituídas para
cumprir missão temporária, autorizada pelá)Plenário, de caráter cívico, social,
científico, cultural, econômico e político, dentro ou fora do Município, inclusive
nos períodos de recesso parlamentar.

Parágrafo único - Quando a Câmara se fizer representar em
conferências, reuniões, congressos e simpósios, não exclusivamente de
Vereadores, serão preferencialmente indicados Vereadores que desejarem
apresentar trabalhos relativos ao temário, e membros das Comissões
Permanentes na esfera de suas atribuições.

SEÇÃO IV

PRESIDÊNCIA DAS COMISSÕES

Art. 77 - O Presidente da Câmara convocará as Comissões
Legislativas Permanentes a se reunirem até três reuniões após constituídas,
para instalação dos seus trabalhos e eleição dos respectivos Presidentes,
Secretários e Relatores.

~ 1° -Aeleição nas Comissões seguirá a forma e o Procedimento
da eleição da Mesa Diretora, excetuando-se o quórum que será por maioria
simples, no primeiro escrutínio.

~ 2° - Membro Suplente não poderá ser eleito Presidente, de
Comissão.--------------eD--------------
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S 3° - O Presidente será, nos seus impedimentos, substituído
pelo Relator e na ausência deste, pelo Secretário.

Art. 78 - Ao Presidente de Comissão compete, além do que lhe
for atribuído neste Regimento:

I - assinar a correspondência e demais documentos expedidos
pela mesma;

11-determinar os dias e horários de suas reuniões, convocando-
as;

111-mantera ordem e a solenidade necessárias;

IV - fazer ler aAta da reunião anterior e submetê-Ia à discussão e
votação;

V - verificar a freqüência dos Vereadores às reuniões da
Comissão determinando a chamada em cada reunião;

VI - submeter à deliberação todas as matérias encaminhadas à
Comissão;

VII- dar conhecimento, à Comissão, de toda a matéria recebida
e despachá-Ia;

VIII - dar, à Comissão, conhecimento da pauta das reuniões,
prevista e organizada na forma deste Regimento;

IX - designar relatores substitutos e distribuir-lhes a matéria
sujeita a parecer, ou avocá-Ia, nas suas faltas;

X - conceder a palavra aos membros da Comissão, aos Líderes
de Bancada, do Governo, de Blocos Parlamentares ou de representante de
entidade civil que queiram emitir conceitos ou opiniões junto à Comissão,
sobre projetos que com ela se encontrem para estudo;

XI - advertir orador que se exaltar ou incorrer em infrações
regimentais;

XII- anunciaro resultado das votações;

---------------$--------------



"I -
1

_ Regimento Interno - Câmara Municipal de Dom Eliseu -----------

XIII - determinar o registro de todos os trabalhos da Comissão e
respectivo despacho;

XIV - devolver à Mesa Diretora toda matéria submetida à
apreciação da Comissão no prazo determinado pelo Regimento Interno;

XV - assinar pareceres e convidar os demais membros da
Comissão a fazê-lo;

XVI - interromper o orador que estiver falando sobre o vencido e
retirar-lhe a palavra em caso de desobediência;

_~ XVII - conceder vista das proposições aos membros da Comissão;

XVIII- determinar a elaboração dasAtas e sua publicação;

XIX - representar a Comissão;

XX - solicitar ao Presidente da Câmara a declaração de vacância
na Comissão ou a designação de substituto para membro faltoso;

XXI- delegar a distribuição das proposições;

XXII - requerer ao Presidente da Câmara a distribuição, quando
necessária, de matéria a outras Comissões;

XXIII - solicitar à Secretaria de Administração o assessoramento
institucional.

Parágrafo Único - O Presidente poderá atuar como Relator ou
Relator Substituto e terá voto nas deliberações da Comissão.

SEÇÃOV

IMPEDIMENTOS EAUSÊNCIAS

Art. 79 - Sendo o Vereador autor ou Relator de matéria em debate
ou em votação não poderá presidir reunião de Comissão nestas
circunstâncias.

Parágrafo Único - Não poderá o autor de proposição ser dela
Relator, ainda que substituto ou parcial.

--------------.1$--------------
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Art. 80 - Sempre que um membro de comissão não puder
comparecer às reuniões, deverá comunicar o fato ao seu Presidente, que
fará registrar em ata a escusa.

~ 1° - Sendo o trabalho da Comissão prejudicado pela falta de
comparecimento de membro efetivo ou de suplente, o Presidente da
Câmara, a requerimento do Presidente da Comissão ou de qualquer
Vereador, designará substituto para o membro faltoso, por indicação do
Líder da respectiva Bancada.

~ 2° - Cessará a substituição logo que o titular ou o suplente
voltar ao exercício.

~ 3° - Em caso de matéria urgente ou relevante, caberá ao Líder,
mediante solicitação do Presidente da Comissão, indicar outro membro da
sua Bancada para substituir, em reunião, o membro ausente.

SEÇÃOVI

VAGAS

Art. 81 - A vaga, em Comissão, verificar-se-á em virtude de
término de mandato, renúncia, falecimento ou perda de lugar. .

SEÇÃO VII

REUNiÕES DAS COMISSÕES

Art. 82 - As Comissões Legislativas Permanentes deverão
reunir-se na sede da Câmara Municipal, em dias e horas prefixados,
obrigatoriamente uma vez por semana.

Art. 83 - As Comissões Legislativas Permanentes poderão
reunir-se extraordinariamente sempre que necessário, presentes pelo
menos a maioria dos seus membros, devendo, para tanto, ser convocadas
pelo respectivo Presidente no curso da reunião ordinária da Comissão ou a
requerimento da maioria dos seus membros.

Art. 84 - Das reuniões de Comissões Legislativas Permanentes
lavrar-se-ãoAtas, em livros próprios, pelo servidor incumbido de assessorá-
las, as quais serão assinadas por todos os membros.

Art. 85 - As reuniões das Comissões não poderão coincidir, em--------------(1)--------------
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nenhuma hipótese, com as reuniões Plenárias da Câmara.

Art. 86 - As reuniões das Comissões Legislativas Temporárias
não serão concomitantes com as reuniões das Comissões Permanentes nem
com as reuniões Plenárias da Câmara.

Art. 87 - As reuniões extraordinárias das Comissões serão
anunciadas com a devida antecedência, designando-se no aviso de sua
convocação, dia, hora, local e objeto da mesma.

Art. 88 -As reuniões das Comissões terão o tempo necessário ao
exame da pauta respectiva, ajuízo da Presidência.

Art. 89 - O Presidente da Comissão organizará a Ordem do Dia,
com assessoramento do Setor Legislativo.

Art. 90 - As reuniões das Comissões poderão ser públicas ou
secretas.

SEÇÃOVIII

DOS TRABALHOS DAS COMISSÕES

Art. 91 - Os trabalhos das Comissões serão iniciados com a
presença da maioria dos seus membros, obedecendo à seguinte ordem:

I - chamada dos Vereadores;

11- discussão e votação daAta anterior;

11/- Expediente;

IV - Ordem do Dia.

SEÇÃO IX

SECRETARIA EATAS

Art. 92 - Cada Comissão Legislativa Permanente terá apoio da
Secretaria de Administração, através dos setores incumbidos de apoio
legislativo:

1- apoio aos trabalhos e redação daAta das reuniões;---------------'G--------------
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11-organização do protocolo de entrada e saída de matéria;

III - sinopse dos trabalhos, com andamento das proposições em
curso na comissão;

IV - fornecimento ao Presidente da Comissão, no último dia de
cada mês, de informações sucintas sobre o andamento das proposições;

V - organização dos processos legislativos na forma dos autos
judiciais com a numeração das páginas por ordem cronológica, rubricadas
pelo Presidente da Comissão onde foram incluídas;

VI - entrega do Processo referente à cada proposição ao
Presidente da Comissão;

VII - acompanhamento sistemático da distribuição de
proposições aos Presidentes e dos prazos regimentais;

VIII- assessoramento jurídico;

IX - desempenho de outros encargos determinados pelo
Presidente.

Art. 93 - Lida e aprovada a Ata de cada Comissão, será a mesma
assinada portodos os membros.

Art. 94 - A Ata obedecerá, na sua redação, o padrão em que
conste o seguinte:

1-data, hora e local da reunião;

11- nomes dos membros presentes e dos ausentes, com expressa
referência às faltas justificadas;

111-resumo do expediente;

IV - relação das matérias distribu ídas, por proposições;

V - registro das proposições apreciadas e das respectivas
conclusões.

SEÇÃOX-------- --l~--------------
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ASSESSORAMENTO LEGISLATIVO

Art. 95 - Para o desempenho das suas atribuições, as Comissões
Legislativas Permanentes e as Temporárias, contarão com assessoramento
e consultoria técnico-legislativa e especializada em suas áreas de
competência.

SEÇÃOXI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 96 - Os serviços administrativos da Câmara Municipal serão
executados sob a orientação da Mesa Diretora através da Secretaria de
Administração, que se regerá por regulamento próprio.

Art. 97 - A nomeação, admissão, exoneração, demissão,
dispensa e disponibilidade, bem como todos os atos de administração do
funcionalismo da Câmara competem ao Presidente, de conformidade com a
legislação vigente.

S 10 - A Câmara somente poderá admitir servidores mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos, após a criação dos cargos
respectivos, através de resolução aprovada por maioria absoluta, salvo em
caráter de urgência.

S 20 - As resoluções previstas no parágrafo anterior serão de
iniciativa da Mesa Diretora ou do Presidente da mesma.

Art. 98 - Poderão os Vereadores interpelar à Mesa sobre os
serviços da Secretaria de Administração ou sobre a situação do respectivo
pessoal, ou apresentar sugestões sobre os mesmos, em proposição
encaminhada à Mesa que deliberará sobre o assunto.

Art. 99 - A Correspondência Oficial e toda documentação
necessária aos serviços gerais e específicos a serem prestados aos
Vereadores, em caráter institucional, serão elaborados pela Secretaria de
Administração, sob a responsabilidade da Presidência. Entretanto, se votada
a proposição que resultar de iniciativa de Vereador, será remetida em nome
da Casa.

Art. 100 - A Secretaria de Administração, mediante solicitação por
escrito, com assinatura do requerente, reconhecida por cartório, de ofício, e---------------flj--------------
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com autorização expressa do Presidente, fornecerá, no prazo de 15 dias,
certidão de atos, contratos e decisões a qualquer munícipe que nela tenha
legítimo interesse. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais,
se outro não for fixado pelo juiz.

Parágrafo único - Fica dispensado da autorização expressa do
Presidente da Câmara e de qualquer prazo, o fornecimento de expediente,
tais como: cópias de projeto em geral, de leis, de decretos, de resoluções, de
requerimentos, de indicações ou de moções, bem como, de pronunciamentos
passados em sessão pública e quando estes forem requeridos por Vereador
da Casa.

TíTULO 111

REUNiÕES DACÂMARAMUNICIPAl

CAPíTULO I

DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 101 -As reuniões da Câmara Municipal, serão:

I - ordinárias, as realizadas nas terças-feiras de cada semana,
com duração máxima de três horas e trinta minutos, com início as 19:30
horas;

II - extraordinárias, as realizadas em dia e horário diversos dos
prefixados para as ordinárias, com duração máxima de três horas;

civismo;
III - solenes, as realizadas para comemoração, homenagem ou

IV - secretas, as realizadas de forma secreta, por deliberação da
maioria dos Vereadores, com duração máxima de três horas e trinta minutos;

V - de instalação de legislatura, as realizadas no início de cada
legislatura para Compromisso, Posse e Instalação de legislatura;

VI - de eleição, as realizadas para eleição e posse da Mesa
Diretora ou para sua renovação;

VII - itinerantes, as realizadas fora do recinto da Câmara
Municipal, mediante aprovação da maioria absoluta dos Vereadores.--------------G--------------
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S 1° - As reuniões ordinárias, extraordinárias, secretas e de
instalação de Legislatura, não se realizarão:

a) por falta de número;

b) por deliberação do Plenário;

c) por motivo de força maior, assim considerado pela presidência.

S 2° - Fica assegurada a publicidade às reuniões da Câmara, com
a publicação de resumo e da pauta dos seus trabalhos no Diário Oficial do
Município ou outros meios de comunicação com a autorização da Mesa
Diretora.

S 3° - Qualquer cidadão poderá assistir às reuniões ordinárias,
extraordinárias, solenes, de instalação de legislatura e de eleição, na parte do
recinto reservada ao público, desde que:

1- apresente-se convenientemente trajado;

11- não porte arma e que não apresente estado de embriaguez;

/11- mantenha-se em silêncio durante os trabalhos;

IV - não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passa em
Plenário;

V - atenda às determinações do Presidente.

S 4° - O Presidente determinará a retirada do assistente que se
conduza de forma a perturbar os trabalhos e evacuará o recinto sempre que
julgar necessário; no caso de porte de arma constatado em qualquer
dependência da Câmara, compete à Mesa Diretora, mandar desarmar e
prender o portador, entregando-o à autoridade policial.

S 5° - A prorrogação das reuniões ordinárias, extraordinárias e
- secretas poderá ser deliberada pelo Plenário, por proposta do Presidente, do
Colégio de Líderes ou a requerimento verbal de Vereador, estritamente
necessário à conclusão de votação de matéria já discutida.

S 6° - O tempo da prorrogação será previamente estipulado.

--------------~--------------
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9 7° - Antes de escoar-se a prorrogação autorizada, o Plenário
poderá prorrogá-Ia à sua vez, obedecido o disposto neste Regimento.

9 8° - Havendo dois ou mais pedidos de prorrogação de reunião
será votado o que visar menor prazo, prejudicados os demais.

9 9° - A Câmara Municipal somente reunir-se-á quando tenha
comparecimento, de pelo menos um terço dos Vereadores que a compõe,
salvo nas reuniões Solenes as quais realizar-se-ão com qualquer número de
Vereadores.

9 10. - De cada reunião da Câmara lavrar-se-á Ata, digitada em
espaço um e meio, contendo a rubrica de todos os vereadores presentes,
adaptando-se sempre aos novos meios tecnológicos, contendo
suscintamente os assuntos tratados, a fim de ser submetida ao Plenário.

9 11. - Para cada reunião será elaborado resumo de todas as
matérias em trâmite, inclusive do expediente, com registro dos despachos e
resultados de deliberação para publicação no Diário Oficial do Município ou
qualquer meio de comunicação com autorização da Presidência.

912. -As proposições e os documentos apresentados em reunião
serão indicados na Ata somente com a menção do objeto a que se referirem,
salvo requerimento de transcrição integral aprovado pelo Plenário.

9 13. - AAta da última reunião de cada Legislatura será redigida e
submetida à aprovação na própria reunião com qualquer número, antes do
seu encerramento.

9 14. - Depois de aprovada, a Ata será assinada pelos membros
da Mesa Diretora.

~ 15. - O Vereador poderá solicitar retificação deAta.

~ 16. - Se o pedido de retificação não for contestado pelo 2°
Secretário, será aAta considerada aprovada com a retificação; caso contrário
o Plenário deliberará a respeito.

~ 17. - Levantada impugnação sobre os termos da Ata, o Plenário
deliberará a respeito; aceita a impugnação, será lavrada nova Ata.

~ 18. - Não poderá impugnar Ata, Vereador ausente à reunião a
que a mesma se refira.

--------------G)--------------
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CAPíTULO II

REUNiÕES ORDINÁRIAS

SEÇÃO I

ESTRUTURAGERAL

Art. 102 -As reuniões ordinárias compõe-se das seguintes partes:

1- Grande Expediente;

11- Momento da Presidência;

111- Ordem do Dia;

IV - Explicações Pessoais.

SEÇÃO II

GRANDE EXPEDIENTE

Art. 103 - O Grande Expediente terá a duração de 120 minutos,
improrrogáveis, e será dividido em duas partes: a primeira destinada leitura
de um versículo da bíblia sagrada, após à chamada, à abertura da reunião, à
leitura, discussão e votação da Ata anterior e à leitura e despacho do
Expediente; a segunda será destinada aos oradores inscritos sobre assuntos
estranhos à Ordem do Dia.

S 1° - A reunião será iniciada com a chamada e verificação do
quórum, nos termos deste Regimento.

S 2° - Feita a chamada e verificado o quórum de um terço para
instalação da reunião o Presidente declarará aberta a mesma proferindo as
seguintes palavras: por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus
damos por aberta a presente reunião, iniciando nossos trabalhos ..

S 3° - Não havendo quórum regimental para início dos trabalhos
ou não havendo reunião por deliberação do Plenário, o Presidente declarará
a impossibilidade da realização da mesma, designando a Ordem do Dia e o
Expediente para a reunião seguinte.

S 4° - Não havendo número legal para a reunião, o Presidente--------------m--------------
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efetivo ou eventual fará lavrar, após 15 minutos, Ata sintética pelo Secretário
efetivo ou ad hoc, com registro dos nomes dos Vereadores presentes,
declarando, em seguida, prejudicada a reunião.

S 5° - Havendo na Ordem do Dia matéria relevante que o
justifique, a Presidência poderá adiar por até 30 minutos a abertura da
reunião.

S 6° - Do período do tempo da reunião descontar-se-ão as
suspensões ocorridas.

S 7° - Declarada aberta a reunião, o Primeiro Secretário, após lida
e votada a Ata, dará conta, em sumário, dos projetos, das indicações, dos
pareceres, dos requerimentos, das comunicações enviadas pelos
Vereadores à Mesa, dos pedidos de licença dos Vereadores, dos ofícios, das
moções, das mensagens, dos telegramas, das cartas, dos memoriais e de
outros documentos recebidos.

S 8° - O Expediente será lido pelo Primeiro Secretário, na íntegra
ou em resumo, a juízo do Presidente, ressalvado a qualquer Vereador o
direito de requerer a leitura integral.

S 9° - O Presidente determinará o despacho sobre cada
documento ao Primeiro Secretário, que aporá sobre cada despacho sua
rubrica e a data.

S 10. - Ao Presidente cabe a determinação do Expediente para
cada reunião, podendo despachá-lo à reunião seguinte, retirá-lo da reunião,
com exceção das matérias com prazo de votação, das matérias já destinadas
à Ordem do Dia ou das matérias requeridas por dois terços dos Vereadores
para que sejam incluídas na reunião.

S 11. - O Vereador poderá pedir vista a documento do Expediente
para inteirar-se melhor do seu conteúdo, durante a reunião ou solicitar ao
Presidente fotocópia do seu teor.

S 12. - Terminada a leitura do Expediente, o tempo que se seguir
será destinado aos oradores inscritos.

Art. 104 -As inscrições dos oradores no Grande Expediente serão
feitas em livro próprio, pelo próprio Vereador, obedecendo a ordem de
requisição.

--------------E)--------------
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Art. 105 - Quando as lideranças não se inscreverem, o Presidente
consuita-ias-á se desejam manifestar-se, obedecendo a seguinte ordem:

1-Liderança do Partido minoritário;

11-Liderança do Partido majoritário;

111-Liderança do Governo.

Art. 106 - O tempo dos Vereadores e dos Líderes, para uso da
palavra no Grande Expediente, é o resultado da divisão do tempo restante da
leitura do Expediente pelo número de Vereadores inscritos.

Art. 107 - É facultado ao orador inscrito, se não tiver terminado seu
discurso, receber tempo da sua liderança ou se ao término do Grande
Expediente, requerer ao Presidente mantê-lo inscrito para a reunião seguinte,
o que lhe será concedido uma única vez.

Art. 108 - Não havendo mais oradores inscritos e não se tendo
esgotado o Grande Expediente, será concedida a palavra àqueles que não
concluíram seus pronunciamentos na mesma reunião ou, então, a quem
solicitar, mediante a autorização da Presidência.

SEÇÃO II1

MOMENTO DA PRESIDÊNCIA

Art. 109 -Terminado o tempo dos oradores inicia-se o Momento da
Presidência, com tempo de 15 minutos para comunicações, homenagens,
instruções e esclarecimentos constitucionais, legais e regimentais.

Parágrafo único - Não fazendo, o Presidente, uso do seu tempo ou
fazendo-o parcialmente soma-se o tempo total ou parcial à Ordem do Dia.

Art. 110 - O Momento da Presidência poderá ser usado por
representantes de entidades da comunidade e de organismos oficiais, desde
que haja aquiescência do Plenário.

SEÇÃO IV

ORDEM DO DIA

Art. 111- Findo o Grande Expediente e o Momento da Presidência,--------------e--------------
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por decurso de prazo, ou, ainda, por falta de oradores de que tratam as
Seções anteriores, dar-se-ão as discussões e votações da matéria destinada
à Ordem do Dia.

S 1° -Verificada a presença da maioria absoluta dos Vereadores,
serão iniciadas as discussões e votações, obedecida a seguinte ordem:

1-matérias em regime especial;

11- matérias em regime de urgência;

111- matérias em regime de prioridade;

IV -veto;

V - matérias em redação final;

VI- matérias em única discussão;

VII- matérias em segunda discussão;

VIII- matérias em primeira discussão;

IX - recursos;

X - requerimentos e outras proposições.

S 2° - Obedecida a classificação do parágrafo anterior, as
matérias figurarão, ainda, segundo a ordem cronológica de antigüidade.

S 3° - Os projetos de Código, as Emendas à Lei Orgânica, ao
Regimento Interno, os projetos de conteúdo orçamentário e as deliberações
sobre as contas do Município serão incluídos, com respectiva exclusividade,
na Ordem do Dia.

S 4° - Constarão da Ordem do Dia as matérias não apreciadas da
pauta da reunião ordinária anterior, com precedência sobre outros dos
grupos a que pertençam.

S 5° -Antes da discussão da matéria, o Primeiro Secretário fará a
leitura da mesma, podendo esta ser dispensada a requerimento de qualquer
Vereador, aprovado pelo Plenário.

--------------G)--------------
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S 6° - Durante o tempo destinado às votações, nenhum Vereador
poderá deixar o recinto das reuniões.

S 7° - O ato de votar não será interrompido, salvo se terminar o
tempo regimental da reunião.

Art. 112 - Nenhuma proposição poderá ser colocada em discussão
e votação sem que tenha sido incluída e despachada à Ordem do Dia,
regularmente anunciada no Grande Expediente da mesma reunião, salvo se a
requerimento assinado por dois terços dos membros da Câmara.

Art. 113 - Nenhum projeto poderá ficar, com a Mesa Diretora, por
mais de um mês sem figurar em Ordem do Dia, salvo para diligência aprovada
pelo Plenário.

SEÇÃOV

EXPLICAÇÃO PESSOAL

Art. 114 - Explicação Pessoal é o tempo de 15 minutos finais da
reunlao ordinária, divididos pelo número dos Vereadores previamente
inscritos, destinado à manifestação dos Vereadores sobre atitudes pessoais,
assumidas durante a reunião ou no exercício do mandato, ou ainda, no
exercício da Liderança.

S 1° - A inscrição para o uso da palavra em Explicação Pessoal
será solicitada durante a reunião e anotada, cronologicamente, pelo Segundo
Secretário, que a encaminhará ao Presidente, salvo as lideranças quando
estas manifestarem o pensamento da Bancada ou do Governo.

S 2° - Não pode o orador desviar-se da finalidade da explicação
pessoal, nem ser aparteado; em caso de infração, será o infrator advertido
pelo Presidente e terá a palavra cassada.

S 3° - Não havendo mais oradores para falar em Explicação
Pessoal, o Presidente declarará encerrada a reunião, mesmo antes de o prazo
ter-se esgotado, por força regimental.

S 4° -Areunião, em hipótese alguma, poderá ser prorrogada com a
finalidade de uso da palavra em Explicação Pessoal.

S 5° - Prorrogada a reunião para a Ordem do Dia deve-se contar o
tempo dos inscritos para Explicação Pessoal.------------- .....6).....-------------
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S 6° - Havendo apenas um Vereador inscrito em Explicações
Pessoais, este terá o tempo de 10 minutos para se manifestar.

SEÇÃO VI

A PAUTA

Art. 115 - Todas as matérias em condições regimentais que
figurarem na Ordem do Dia ficarão sob a guarda da Mesa Diretora.

S 1° - Salvo deliberação do Plenário, em contrário, nenhum
projeto será entregue à discussão inicial ou única, na Ordem do Dia, sem
haver figurado em Pauta, para conhecimento e estudos dos Vereadores,
durante, pelo menos, 48 horas.

S 2° - Desde que o Projeto figure em pauta, a Mesa poderá
receber as emendas que lhe forem apresentadas, sujeitas aos pareceres das
Comissões competentes, não vindo este Projeto a figurar em Pauta em nova
ocasião.

S 3° - É lícito ao Presidente, de ofício ou a requerimento de
Vereador, com recurso de sua decisão para o Plenário, retirar da Pauta a
proposição que necessite de parecer de outra Comissão ou que esteja em
desacordo com a exigência regimental, ou demande qualquer providência
complementar.

S 4° - As matérias que tiverem, regimentalmente, processo
especial não serão atingidas pelas disposições desta Seção.

CAPíTULO 111

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Art. 116 - A convocação da Reunião Extraordinária, sempre
justificada, será feita:

1- pelo Presidente da Câmara, durante o período ordinário;

11- pelo Prefeito, no período ordinário e de recesso;

111- por iniciativa de dois terços dos Vereadores, em qualquer dos
períodos.

--------------~--------------
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~ 10_ Para a realização de reunião extraordinária, deverá constar
na convocação:

a) a exposição de motivos;

b) a matéria propriamente dita a ser apreciada.

~ 2° - A convocação solicitada pelo Presidente da Câmara deverá
ser feita com antecedência de:

I - vinte e quatro horas, quando feita durante a reunião ordinária;
neste caso a comunicação será inserida em Ata, ficando automaticamente
cientificados todos os Vereadores presentes à reunião;

II - dois dias, quando feita, a convocação, através de expediente
dirigido a cada Vereador.

~ 3° - A convocação, pelo Prefeito, será feita mediante ofício
dirigido ao Presidente da Câmara, comunicando o dia para a realização da
reunião extraordinária; de posse do ofício, o Presidente:

I - durante o período ordinário de reuniões procederá nos termos
do ~ 2° deste artigo;

_ 11- durante o recesso, cientificará os Vereadores, com sete dias de
antecedência,através de citação pessoal.

~ 4° - Na omissão do Presidente da Câmara, o Prefeito poderá
êientificar diretamente os Vereadores, igualmente, com a antecedência.
mínima de sete dias, através de citação pessoal.

~ 50 - Durante a convocação extraordinária será apreciada apenas
a matéria que motivou a convocação; será computada a ausência do
Vereador, para fins de extinção de mandato, na forma deste Regimento.

Art. 117 - As reuniões extraordinárias realizar-se-ão com a
seguinte seqüência:

1-chamada e verificação do quórum para início da reunião;

11-abertura da reunião;

1I1-leitura, discussão, se foro caso, e votação daAta;--------------G--------------
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IV - leitura do motivo da reunião e do seu Expediente específico
da Ordem do Dia;

V - Ordem do Dia com matéria específica que gerou a reunião;

VI- encerramento da reunião.

CAPíTULO IV

REUNiÕES SOLENES

Art. 118 - Com excessão da Reunião de Instalação de Legislatura,
de Posse e de Eleição, de que trata este Regimento, poderão ser
convocadas, pelo Presidente ou por deliberação do Plenário, Reuniões
Solenes com intuito de homenagem, comemorativo ou cívico.

9 1° - O Presidente indicará sempre, na convocação das
Reuniões Solenes, a sua finalidade e designará os oradores que falarão em
nome do Poder Legislativo.

92° -As reuniões de que trata este artigo independem de quorum.

9 3° - Poderão pronunciar-se oradores que não sejam
Vereadores, quando devidamente convidados, de acordo com consulta à
Presidência.

9 4° - É obrigatório facultar a palavra às personalidades que
estejam sendo homenageadas em reuniões de que trata este artigo e ao
Vereador autor da proposta de homenagem.

Art. 119 - Nas Reuniões Solenes não haverá Grande Expediente
nem Ordem do Dia formal, dispensadas a leitura da Ata e a verificação de
presença.

Parágrafo único - O Presidente da Câmara determinará o
protocolo oficial da reunião, com auxílio da Direção Geral da Casa.

Art. 120 - As homenagens formais a serem prestadas pela
Câmara às personalidades, nas reuniões solenes ou em reuniões ordinárias,
dependem de prévia aprovação do Plenário.

CAPíTULO V

--------------G)--------------
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REUNIÃO SECRETA

Art. 121 - A Câmara poderá realizar reunloes secretas, por
deliberação da maioria dos Vereadores, a requerimento de qualquer
Vereador, de Comissão, e sempre convocadas pelo Presidente da Câmara.

~ 1° - A finalidade da reunião secreta deverá figurar,
expressamente, no requerimento, mas não será divulgada, assim como o
nome do requerente.

~ 2° - Recebido o requerimento de Vereador, do Colégio de
Líderes ou de Comissão o Plenário passará a funcionar secretamente para
sua votação. Se aprovado, e desde que não haja data prefixada, a reunião
secreta será convocada para o mesmo dia ou para o dia seguinte.

~ 3° - Antes mesmo de deliberar sobre o requerimento de reunião
secreta, o Presidente determinará a saída do Plenário e de todas as suas
dependências às pessoas estranhas, inclusive funcionários da casa.

~ 4° - O Presidente poderá admitir na reunião, a seu juízo, a
presença de assessores que julgue necessários.

~ 5° - Se a reunião secreta tiver que interromper a reunião pública,
esta será suspensa, a fim de serem tomadas as providências supra
mencionadas.

~ 6° - No início dos trabalhos de reunião secreta, deliberar-se-á se
o assunto' que motivou a convocação deverá ser tratado secreta ou
publicamente, não podendo esse debate exceder a 15 minutos, sendo
permitido a cada orador usar da palavra por três minutos, de uma só vez. No
primeiro caso, prosseguirão os trabalhos secretamente; no segundo, serão
levantados para que o assunto seja, oportunamente, apreciado em reunião
pública.

~ 7° - Antes de encerrar-se uma reunlao secreta, a Câmara
resolverá, por simples votação e sem debate, se o seu objetivo e resultados
deverão ficar secretos ou constar em Ata Pública.

~ 8° - A reunião secreta terá a duração de três horas e trinta
minutos, salvo prorrogação.

~ 9° - Aos Vereadores que houverem tomado parte nos debates
será permitido redigir seus discursos, para que possam ser arquivados com a
--------------G) .
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Ata e os documentos referentes à reunião.

~ 10. - As Atas das reuniões secretas, uma vez deliberado que
deverão ficar secretos o seu objetivo e resultados, serão redigidas pelo
Primeiro Secretário, aprovadas pela Câmara, antes do levantamento da
reunião, assinadas pela Mesa, fechadas em envólucros lacrados e rubricados
pela Mesa, com a respectiva data e recolhidas aoArquivo Especial.

Art. 122 - Transformar-se-á em secreta a reunião:

I - obrigatoriamente, quando a Câmara tiver de se manifestar
sobre:

a) perda de mandato de Vereador;

b) requerimento para realização de reunião secreta.

11 - Por deliberação do Plenário, mediante proposta da
Presidência ou a requerimento de Vereador.

~ 10 - Esgotado o tempo da reunião ou cessado o motivo de sua
transformação em secreta, voltará a mesma a ser pública, para
prosseguimento dos trabalhos ou para designação da Ordem do Dia da
reunião seguinte.

~ 20 - O período em que a Câmara funcionar secretamente não
será descontado da duração total da reunião.

Art. 123 - Somente em reunião secreta poderá ser dado a
co'nhecer, ao Plenário, documento de natureza sigilosa.

CAPíTULO VI

REUNiÕES PÚBLICAS

Art. 124 - As reuniões da Câmara, salvo deliberação expressa em
contrário e nos casos previstos neste Regimento, serão sempre públicas,
com duração de três horas e trinta minutos.

Art. 125 - Poderá a reunião ser suspensa:

1- por conveniência da ordem;

--------------tD--------------
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