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11-porfalta de quorum para as votações;

III - por solicitação de qualquer Vereador, desde que acatada pelo
Presidente;

IV - por solicitação dos Líderes e acatada pelo Presid,Emte;

V - para realização de reunião secreta, nos termos deste
Regimento;

VI- em homenagem à memória de pessoas falecidas;

VII- quando presentes menos de um terço de seus membros;

VIII- porfalta de matéria para ser discutida e votada.

Art. 126 -A Câmara poderá destinar tempo específico de Palavra
Livre, no Grande Expediente, a comemorações especiais ou interromper a
reunião para a recepção de personagens ilustres, desde que assim resolva o
Presidente ou por deliberação do Plenário.

Art. 127 - Será dada ampla publicidade às reuniões da Câmara,
facilitando-se o trabalho da Imprensa, publicando-se a pauta e o resumo dos
trabalhos no Diário Oficial e transmitindo-se os debates por emissora de
rádio, quando for o caso.

Art. 128 - O jornal oficial da Câmara será o mesmo da divulgação
dos atos oficiais do Poder Executivo Municipal.

Art. 129 - Será emissora de rádio oficial, a que vencer a licitação
para transmissão das reuniões do Legislativo.

Art. 130 - Para manutenção da ordem, respeito e solenidade das
reuniões serão observadas as seguintes regras:

I - durante a reunião, só os Vereadores poderão permanecer nas
Bancadas;

11-não será permitida conversação que perturbe a leitura da Ata,
documento, chamada, comunicação da Mesa ou debates;

111- ao falar, o orador, em caso algum, poderá fazê-lo estando de
costas para a Mesa;--------------$--------------
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IV - O Vereador não poderá usar da palavra sem autorização do
Presidente;

V - o Vereador não poderá retirar-se da reunião sem autorização
do Presidente.

Parágrafo Único - Em toda reunião pública da Câmara haverá no
início da reunião, após a abertura, o Momento Bíblico, com leitura breve de
trecho da Bíblia.

TíTULO IV

ELABORAÇÃO LEGISLATIVA

CAPíTULO I

PROPOSiÇÕES

SEÇÃO I

DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 131 - As proposições constituem-se em:

1- Emendas à Lei Orgânica Municipal;

li - Projetos de Leis Complementares;

111- Projetos de Leis Ordinárias;

IV - Projetos de Leis Delegadas;

V - Projetos de Decretos Legislativos;

VI- Projetos de Resoluções;

VII - Requerimentos;

VIII -Indicações;

IX - Pareceres;

------------- ...(S-------------
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X- Emendas;

XI- Substitutivos;

XII- Relatórios;

XIII- Recursos;

XIV - Representações;

XV-Moções.

S 10 - Proposição é toda matéria sujeita à deliberação das
Comissões e do Plenário, devendo ser redigida com clareza e em termos
explícitos e sintéticos.

S 20 -A Indicação terá trâmite especial previsto neste Regimento.

Art. 132 -A Mesa deixará de aceitar qualquer proposição:

1- que versar sobre assuntos alheios à competência da Câmara;

11 - que delegar a outro Poder atribuições privativas do Poder
Legislativo;

111 - que faça referência à Lei, Decreto, Regulamento ou a
qualquer outro dispositivo legal, sem se fazer acompanhar de cópias ou
transcrição;

IV - que seja inconstitucional, ilegal ou anti-regimental;

V - que seja apresentada por Vereador ausente à reunião;

VI - que tenha sido rejeitada ou não sancionada e elaborada sem
obediência às prescrições da Lei Orgânica do Município.

Parágrafo Único - Da decisão da Mesa caberá recurso ao
Plenário, que deverá ser apresentado pelo autor e encaminhado à Comissão
de Constituição e Justiça e Redação Final, cujo parecer será incluso na
Ordem do Dia e apreciado pelo Plenário.

Art. 133 - Considerar-se-á autor da proposição, para efeitos--------------t!)--------------
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regimentais, o seu primeiro signatário.

9 1° - As assinaturas que se seguirem à do autor serão
consideradas de apoio, implicando na concordância dos signatários com o
mérito da proposição subscrita.

9 2° - As assinaturas de apoio não poderão ser retiradas após a
entrega da proposição à Mesa.

9 3° - Considerar-se-á autoria conjunta quando a proposição vier
assinada pela Mesa Diretora, por Comissão Legislativa ou pela Comissão
Mista.

94° -A correspondência, que resultar de proposição aprovada de
Vereador ou de Vereadores, será enviada em nome do Poder Legislativo.

Art. 134 - As proposições que forem despachadas às Comissões
Legislativas, depois de numeradas e lidas no Expediente, serão processadas
pela Secretaria da Câmara, conforme instruções da Mesa Diretora.

Art. 135 - Quando por extravio ou retenção indevida, não for
possível o andamento de qualquer proposição, a Mesa fará reconstituir o
respectivo processo pelos meios ao seu alcance e providenciará a sua
tramitação.

Art. 136 - O autor poderá solicitar, em qualquer fase da
tramitação, a retirada da sua proposição.

9 1° - Se a matéria ainda não recebeu parecer favorável de
Comissão, nem foi submetida à deliberação do Plenário, compete,
privativamente, ao Presidente deferir o pedido.

9 2° - Se a matéria já recebeu parecer favorável ou já tiver sido
submetida a Plenário, a este compete a decisão.

Art. 137 - No início de cada Legislatura as proposições oriundas
do Executivo e do Legislativo e apresentadas na Legislatura anterior, a Mesa
indicará ao Prefeito aquelas pendentes de apreciação do Plenário, para sua
reapresentação, ao Vereador reeleito para a mesma decisão ou ao Plenário
para destino da proposição pendente de Vereador não reeleito.

Art. 138 - Ao final de cada Legislatura, a Mesa ordenará o
arquivamento de todas as proposições, com ou sem parecer, de origem--------------(1--------------
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legislativa e que não estiverem de acordo com o disposto neste Regimento ou
que não constituírem proposições de interesse à deliberação do Plenário.

SEÇÃO II

PROJETOS

Art. 139 - Os projetos compreendem:

1- Projeto de Lei;

11- Projeto de Decreto Legislativo;

111- Projeto de Resolução.

Art. 140 - Projeto de Lei é a proposição que tem por fim regular as
matérias no âmbito municipal, como norma legislativa, sujeitando-se à
sanção do Prefeito.

S 1° -A iniciativa dos projetos de lei, será:

I - do Vereador;

11- da Mesa Diretora;

111- de Comissão Legislativa Permanente;

IV - do Prefeito Municipal;

V - de cidadãos, na forma e nos casos previstos pela Lei Orgânica
e deste Regimento.

S 2° - As competências, iniciativas e atribuições referentes às Leis
são aquelas determinadas pela Lei Orgânica do Município.

Art. 141 - Quando os projetos receberem pareceres contrários,
quanto ao mérito, de todas as Comissões Legislativas Permanentes, serão
tidos como rejeitados e arquivados definitivamente, salvo recurso de um terço
dos membros da Câmara Municipal no sentido de sua tramitação.

Parágrafo único - A comunicação do arquivamento será feita pelo
Presidente, em Plenário, podendo o recurso ser apresentado no prazo de 48
horas, contado da comunicação.--------------~•...._------------
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Art. 142 - A matéria constante de projeto de lei rejeitado ou não
sancionado somente poderá constituir objeto de novo projeto, na mesma
Sessão Legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos membros da
Câmara, ressalvadas as proposições de iniciativa do Prefeito.

Art. 143 - Os prazos previstos neste Regimento e na Lei Orgânica
do Município não correm, nos períodos de recesso da Câmara.

Art. 144 - Aplicam-se aos projetos, as normas determinadas pela
Lei Orgânica do Município, inclusive as sobre o veto.

Art. 145 - Decreto Legislativo é a proposição destinada a regular
matéria que exceda os limites da economia interna da Câmara, de sua
exclusiva competência, sem a sanção do Prefeito e que tenham efeito
externo.

Parágrafo único - Constitui matéria de Decreto Legislativo,
principalmente:

a) concessão de licença ao Prefeito, nos casos previstos em lei e
para afastar-se do cargo ou ausentar-se do País ou do Município, e neste
último caso, por mais de 15 dias;

b) aprovação ou rejeição das contas do Município;

c) perda do mandato do Vereador;

d) atribuição de título de cidadão honorário ou outra honraria a
pessoas que, reconhecidamente, tenham prestado relevantes serviços à
comunidade;

e) fixação ou atualização da remuneração do Prefeito e do Vice;

f) regulamentação das eleições dos superintendentes ou
conselheiros de Distritos;

g) delegação ao Prefeito para elaboração legislativa;

h) mudança de local de funcionamento da Câmara;

Município;
i) aprovação de convênios ou acordos em que for parte o

--------------~--------------
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j) representação à Assembléia Legislativa do Estado sobre
modificação territorial ou múdança de nome ou da Sede do Município e
Distrito;

I) Regimento Interno;

m) sustação de Atos Normativos;

n) concessão de férias anuais, até 30 ( trinta) dias, ao Prefeito
Municipal.

Art. 146 - Resolução é a proposição destinada a regular assuntos
de economia interna da Câmara, de natureza político-administrativa e versará
sobre sua Secretaria deAdministração, a Mesa e os Vereadores.

Parágrafo único - Constitui matéria de Projeto de Resolução,
principalmente:

a) constituição de Comissões Especiais;

b) organização, funcionamento e polícia da Câmara Municipal;

c) criação, transformação ou extinção de cargos, empregos e
funções públicas dos servidores da Câmara;

d) fixação da remuneração e sua atualização, dos servidores da
Câmara;

e) fixação e atualização da remuneração dos Vereadores;

f) concessão de licença a Vereador para desempenhar missão
temporária de caráter cultural ou de interesse do Município;

g) qualquer matéria de natureza regimental que necessite de Ato
que não o Decreto Legislativo;

h) todo e qualquer assunto de sua economia interna, de caráter
geral ou normativo, não enquadrado nos limites dos simples Atos
Administrativos.

Art. 147 - São Projetos de Codificação:

--------------G--------------
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l-Código;

11-Consolidação;

III - Estatuto ou Regimento.

~ 1° - Código é a reunião de disposições legais sobre a mesma
matéria, de modo orgânico e sistemático, visando estabelecer os princípios
gerais do sistema adotado e prover completamente a matéria tratada.

~ 2° - Consolidação é a reunião das diversas leis em vigor sobre o
mesmo assunto, para sistematizá-Ias.

~ 3° - Estatuto ou Regimento é o conjunto de normas disciplinares
fundamentais que regem a atividade de um órgão ou de uma entidade.

Art. 148 - Os Projetos de Códigos, Consolidações e Estatutos,
depois de apresentados em Plenário, serão publicados, distribuídos, por
cópia, aos Vereadores e encaminhados à Comissão de Legislação, Justiça e
Redação Final ou à Comissão Mista, quando foro caso.

~ 1° - Durante trinta dias poderão os Vereadores encaminhar, à
Comissão, emendas e sugestões a respeito.

~ 2° - A Comissão terá mais trinta dias para exarar parecer,
incorporando as emendas e sugestões que julgar convenientes.

~ 3° - Logo que a Comissão tenha exarado seu parecer, mesmo
que antes do término do prazo, entrará o projeto para a Pauta da Ordem do
Dia, obedecido o interstício regimental, para discussão e votação em único
turno.

~ 4° - Aprovado o Projeto com as emendas irá o mesmo à
Comissão de Redação Final, cujo parecer será apreciado pelo Plenário.

SEÇÃO 111

EMENDAS

SUBSEÇÃO I

EMENDAS À LEI ORGÂNICA

-------------G-------------
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Art. 149 - A proposta de emenda à Lei Orgânica do Município
seguirá o trâmite, a forma e quórum previstos na Lei Orgânica e neste
Regimento Interno.

Art. 150 - A proposta será lida no Grande Expediente e distribuída
aos Vereadores.

Art. 151 - Nas 48 horas que se seguirem à leitura da proposta,
será designada, pelo Presidente da Câmara, Comissão de sete membros
para emitir parecer sobre a matéria, no prazo de trinta dias, improrrogáveis.

9 1° - Para a formação da Comissão de que trata este artigo
observar-se-á, tanto quanto possível, a participação proporcional das
representações partidárias ou dos Blocos Parlamentares com atuação na
Câmara Municipal.

9 2° - Integrarão a Comissão pelo menos dois membros titulares
da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final.

Art. 152 - Decorrido o prazo de 30 dias sem que a Comissão haja
proferido seu parecer, a proposta de emenda à Lei Orgânica será colocada
em Ordem do Dia, a fim de que o Plenário delibere se deve ter
prosseguimento.

9 1° - Se o pronunciamento do Plenário for contrário ao
prosseguimento, a proposta será considerada definitivamente rejeitada e
recolhida ao arquivo.

9 2° - Aprovado o prosseguimento, a matéria será considerada
incluída em Ordem do Dia, em fase de discussão, em primeiro turno, durante
até cinco reuniões consecutivas, quando poderão ser oferecidas emendas,
assinadas por um terço, no mínimo, dos membros da Câmara.

9 3° - Não será recebida emenda que não tenha relação direta e
imediata com a matéria tratada na proposta.

Art. 153 - Encerrada a discussão com a apresentação de
emendas, a matéria voltará à Comissão, que emitirá parecer no prazo
improrrogável de trinta dias.

Art. 154 - Lido o Parecer no Grande Expediente será a matéria
incluída na Ordem do Dia, para votação em primeiro turno.

--------------~--------------
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Art. 155 - O interstício entre o primeiro e o segundo turno será de
dezdias.

Art. 156 - Incluída a proposta na Ordem do Dia, para o segundo
turno, será aberto o prazo de três reuniões ordinárias para discussão, quando
poderão ser oferecidas emendas que não envolvam o mérito.

Art. 157 - Encerrada a discussão, em segundo turno, com
apresentação de emendas, a matéria voltará à Comissão, para parecer em
cinco dias improrrogáveis, após o que será incluída em Ordem do Dia, em
fase de votação.

Art. 158 - Aprovada a proposta, será remetida à Comissão de
Redação Final, que terá o prazo de três dias para exarar seu parecer, o qual
será votado, com qualquer número.

Art. 159 - Aprovado o Parecer da Comissão de Redação Final, o
Presidente promulgará a proposta, com número próprio e publica-Ia-á no
Diário Oficial.

Art. 160 - A matéria constante da proposta de Emenda à Lei
Orgânica, rejeitada ou havida por prejudicada, não pode ser objeto de nova
proposta na mesma Sessão Legislativa.

SUBSEÇÃO 11

EMENDAS E SUBSTITUTIVOS AO REGIMENTO INTERNO

Art. 161 - A proposta de Emenda ou de Substitutivo ao Regimento
Interno só poderá ser aprovada pelo voto de dois terços dos membros da
Edilidade, mediante proposta:

1- da Mesa Diretora;

li-de um terço, no mínimo, dos Vereadores;

111- do Colégio de Líderes;

IV - de Comissão Legislativa Permanente.

~ 10 - A proposta de emenda ou de substitutivo terá forma de
Projeto de Decreto Legislativo a ser elaborada pela Comissão Legislativa
Temporária.

--------------~-------------
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~ 2° - A Mesa Diretora proporá a criação de Comissão Legislativa
Temporária para esse fim, da qual fará parte um membro da Mesa Diretora e
será composta de sete membros.

~ 3° - A Comissão elegerá seu Presidente, Secretário e Relator
Geral.

~ 4° - O Presidente da Câmara supervisionará os trabalhos da
Comissão.

~ 5° - A Comissão terá o prazo de trinta dias para receber
emendas e exarar parecer.

~ 6° - Exarado o parecer sobre a proposta, este será comunicado
ao Plenário, remetendo, o Presidente da Câmara, o Projeto de Decreto
Legislativo à Ordem do Dia da mesma reunião ordinária.

~ 7° - As emendas e os substitutivos ao Regimento Interno serão
votados em dois turnos, pelo Plenário, tendo a Ordem do Dia exclusiva a este
fim.

~ 8° -Aplicam-se à reforma ou alteração do Regimento Interno, as
normas do Processo Legislativo, salvo o previsto nesta Subseção.

~ 9° - A Comissão dissolve-se, automaticamente, ao apresentar o
parecer final sobre as emendas ou substitutivos à Mesa Diretora.

SUBSEÇÃO 111

SUBSTITUTIVOS E EMENDAS

Art. 162 - Substitutivo é o projeto de lei, de decreto legislativo ou
de resolução, apresentado por um Vereador ou Comissão para substituir
outro já apresentado sobre o mesmo assunto.

~ 1° -A competência e iniciativa dos substitutivos é a mesma que
se aplica, regimentalmente, aos projetos em geral.

~ 2° - Não é permitido ao Vereador apresentar substitutivo parcial
ou mais de um substitutivo ao mesmo projeto.

Art. 163 - Emenda é a correção apresentada a um dispositivo de--------------G)--------------
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projeto de lei, de decreto legislativo e de resolução.

Art. 164 -As emendas podem ser:

1- Supressivas;

11- Substitutivas;

III - Aditivas;

IV - Modificativas.

S 1° - Emenda Supressiva é a proposição que suprime qualquer
parte de outra proposição.

S 2° - Emenda Substitutiva é a proposição que se apresenta como
sucedânea de outra proposição.

S 3° - Emenda Aditiva é a proposição que deve ser acrescentada à
outra proposição.

S 4° - Emenda Modificativa é a proposição que visa alterar a
redação de outra proposição.

S 5° -Aemenda apresentada à outra denomina-se subemenda.

SEÇÃO IV

INDICAÇÃO

Art. 165 - Indicação é a proposição em que o Vereador sugere
medidas de interesse público, aos Poderes competentes, observando-se as
seguintes normas:

I - não é permitido dar forma de indicação a assuntos reservados,
por este Regimento, para constituir objeto de requerimento.

11 - as Indicações que envolverem matéria que fuja ao âmbito de
competência do Município serão encaminhadas aos Poderes competentes,
em nome da Câmara.

Art. 166 - As Indicações serão lidas no Grande Expediente e
despachadas ao seu destino; apenas serão encaminhadas à Ordem do Dia,--------------fZ)lo--------------
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para deliberação, quando um terço dos Vereadores ou o Colégio de Líderes
pronunciarem-se pela discussão e votação de Indicação.

Art. 167 - Caso entenda o Presidente que a Indicação deva ser
encaminhada às Comissões Legislativas Permanentes, dará o Presidente
conhecimento ao autor, em Plenário, sendo que o parecer será discutido e
votado na Pauta da Ordem do Dia, no prazo improrrogável de seis dias.

Art. 168 - A Indicação não constante da Pauta do Expediente da
reunião e apresentada durante a Sessão será automaticamente despachada
à reunião seguinte.

SEÇÃOV

MOÇÃO

Art. 169 - Moção é a proposlçao em que é sugerida a
manifestação da Câmara sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo
ou protestando.

9 10 - A Moção, depois de lida no Grande Expediente será
despachada à Ordem do Dia da mesma reunião, independentemente de
parecer de Comissão, para ser submetida à deliberação do Plenário.

9 20 - Poderão ser expedidas moções na forma de diploma, a
personalidades, empresas, entidades e órgãos públicos ou privados,
contendo as assinaturas do Presidente da Câmara Municipal e do Vereador
autor da proposição.

9 30 - No caso de proposição com mais de um autor, o diploma
conterá apenas as assinaturas do Presidente e do primeiro signatário.

SEÇÃO VI

REQUERIMENTO

Art. 170 - Requerimento é todo pedido verbal ou escrito de
Vereador ou de Comissão feito ao Presidente da Câmara ou por seu
intermédio, sobre assunto do Expediente, da Ordem do Dia ou sobre qualquer
assunto de interesse do Vereador.

9 10 - Quanto à competência para decidi-los, os requerimentos
são de duas espécies:--------------e--------------
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1-sujeitos ao despacho do Presidente;

II - sujeitos à deliberação do Plenário.

S 2° - Quanto à fórmula:

l-verbais;

11-escritos.

Art. 171 - Os Requerimentos independem de parecer das
Comissões, salvo deliberação, em contrário, do Plenário.

Art. 172 - Serão verbais e de deliberação do Presidente da
Câmara os Requerimentos que solicitem:

1-a palavra ou a desistência dela;

I1- a permissão para falar sentado;

111-a leitura de qualquer matéria para conhecimento do Plenário;

IV - a posse de Vereador ou suplente;

V - a observância de disposição regimental;

VI - a retirada, pelo autor, de requerimento ou proposição ainda
não submetido à deliberação do Plenário;

VII- a retirada, pelo autor, de proposição com parecer contrário ou
sem parecer, ainda não submetido à deliberação do Plenário;

VIII- verificação de votação ou de quorum;

IX - informações sobre os trabalhos ou a Pauta da Ordem do Dia;

X - requisição de documentos, processos, livros ou publicações
existentes na Câmara sobre proposição em discussão;

XI- preenchimento de lugar em Comissão;

XII- justificativa de voto e sua transcrição em Ata;

--------------Q)--------------
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XIII- retificação de Ata;

XIV - voto de pesar.

Art. 173 - Serão verbais e sujeitos à deliberação do Plenário os
Requerimentos que solicitem:

1- prorrogação de reunião ou dilatação da própria prorrogação;

11- votação por determinado processo;

111- destaque de matéria para votação;

IV - dispensa de leitura da matéria constante da Ordem do Dia;

V - votação à descoberto;

VI- encerramento dediscussão;

VII - manifestação do Plenário sobre aspectos relacionados com
matéria em debate;

VIII - voto de Louvor, Congratulações ou Repúdio quando para
apenas registro em Ata.

Art. 174 - Serão escritos e de deliberação do Presidente os
requerimentos que solicitem:

I - designação de Relator para exarar parecer, quando for o caso;

11- juntada ou desentranhamento de documentos não deliberados
pelo Plenário;

111 - informações, em caráter oficial, sobre Atos da Mesa ou da
Câmara.

Art. 175 - Serão escritos e sujeitos à deliberação do Plenário os
Requerimentos que versem sobre:

1- renúncia de cargo na Mesa ou Comissão;

11 - votos de Louvor, Congratulações ou Manifestações de
Protesto ou Repúdio, quando gerar ofício com a comunicação sobre o--------------e--------------
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assunto, a terceiros;

111-licença de Vereador;

IV - audiência de Comissão Legislativa Permanente;

V - juntada ou desentranhamento de documento deliberado pelo
Plenário;

VI- inserção de documentos emAta;

VII- inclusão de proposição em regime de urgência;

VIII - retirada de proposição despachada à Ordem do Dia ou
submetida à discussão do Plenário;

IX - informações solicitadas a entidades públicas ou particulares;

X - criação de Comissão Legislativa Temporária, observado o
disposto neste Regimento;

XI - regime especial, urgência e prioridade para apreciação das
proposições;

XII- convocação do Prefeito, Secretários Municipais, autoridades
da administração indireta e fundacional;

XIII- anexação de proposições para a Ordem do Dia, nos termos
deste Regimento;

XIV - dispensa de Pauta ou de interstício regimentais;

XV - quaisquer outros assuntos que não se refiram a incidentes
sobrevindos no decurso da discussão ou da votação.

Parágrafo único - Os Requerimentos escritos de que trata este
artigo ficam sujeitos à discussão e votação única do Plenário.

SEÇÃOVII

PARECERES E RELATÓRIOS

Art. 176 - Parecer é o pronunciamento de Comissão ou de--------------e--------------
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Assessoria Técnico-Legislativa sobre matéria sujeita ao seu estudo, emitido
com observância das normas seguintes:

9 10_ O parecer constará de três partes:

1- o histórico, em que se fará exposição da matéria em exame;

11 - o parecer do Relator, em que sinteticamente será dada a
opinião sobre a conveniência da aprovação ou a rejeição total ou parcial da
matéria, ou sobre a necessidade de se lhe dar substitutivo ou lhe oferecer
emendas;

111 - o parecer da Comissão, com assinatura dos Vereadores da
mesma.

9 20 - O membro da Comissão poderá declarar seu voto, por
escrito, em separado.

9 30 - O parecer de Assessor Técnico-Legislativo ou Jurídico
deverá vir apreciado favorável ou contrariamente pela Comissão competente.

Art. 177 - O Relatório é o resultado do estudo feito pela Comissão
ou pelo Relator a respeito de matéria constitu ída, constando de duas partes:

1- histórico, com análise do fato;

11- conclusão, com assinatura dos seus membros.

Parágrafo único - O Relatório deverá ser redigido em termos
explícitos e apresentar conclusões sobre os fatos que o fundamentaram

SEÇÃO VIII

RECURSO

Art. 178 - Recurso é toda petição de Vereador, ao Plenário, contra
ato do Presidente, que deverá ser interposto no prazo improrrogável de dez
dias, contados da data da ocorrência.

9 10 - Os Recursos serão dirigidos ao Presidente da Câmara e
obedecerão a s~uinte tramitação:

I - o Recurso será encaminhado pelo Presidente à Comissão de--------------G)""'--------------
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Constituição, Legislação e Justiça para opinare à Comissão de Redação para
elaborar o Projeto de Resolução;

II - apresentado o parecer, juntamente com o projeto de
resolução, acolhendo ou denegando o recurso, será o mesmo submetido à
uma única discussão e votação, na Ordem do Dia da primeira reunião
ordinária a se realizar.

S 2° - Caberá Recurso em instância superior ao Plenário.

Art. 179 - Representação é a exposição escrita e circunstanciada
de Vereador ao Presidente da Câmara ou ao Plenário, visando a destituição
de membro de Comissão Legislativa Permanente ou a destituição de membro
de Comissão Legislativa Temporária ou da Mesa Diretora, respectivamente,
nos casos previstos em legislação.

Art. 180 - Para efeitos regimentais equipara-se à representação a
denúncia contra o Prefeito ou Vereador sob a acusação de prática de ilícito
pol ítico-adm inistrativo.

SEÇÃO IX

TRAMITAÇÃO GERAL DAS PROPOSiÇÕES

Art. 181 - Todas as proposições serão apresentadas à Secretaria
de Administração, respectivamente, aos setores competentes, que as
carimbará com designação de data e as numerará, fichando-as,
processando-as em seguida e encaminhando-as ao Presidente que
determinará a sua tramitação.

Art. 182 - Os projetos de lei, de resolução, de decreto legislativo,
de substitutivo, de emendas e de subemendas terão o mesmo trâmite, salvo
exceções previstas na Lei Orgânica ou no Regimento Interno.

Art. 183 - O veto, os projetos de codificação, os projetos
orçamentários, as emendas à Lei Orgânica, as emendas ao Regimento
Interno terão o trâmite especial determinado pela Lei Orgânica do Município e
do Regimento Interno, além de outras proposições que regimentalmente
deverão ter trâmite determinado e próprio.

Art. 184 - O Presidente da Câmara não aceitará proposição:

I - que, vise delegar a outro Poder atribuições privativas do--------------e--------------
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Legislativo, salvo hipótese de Lei Delegada;

11- que seja apresentada por Vereador licenciado, ausente ou
afastado;

1/1-que tenha sido rejeitada na mesma Sessão Legislativa, salvo
se vier subscrita pela maioria absoluta do Legislativo;

IV - que seja formalmente inadequada;

V - quando a emenda ou subemenda for apresentada fora do
prazo, não observar restrição constitucional ao poder de emendar, ou não
tiver relação com a matéria da proposição principal;

VI - quando a proposição versar sobre matéria, na forma e no
conteúdo, de outra espécie de proposição;

VII - quando a representação não se encontrar devidamente
documentada ou argüir fatos irrelevantes ou impertinentes.

Parágrafo único - Sobre a decisão do Presidente cabe recurso ao
Plenário, exceto nas hipóteses dos Incisos /I e V.

Art. 185 - O Executivo poderá solicitar retirada de proposição
através de ofício, quando for ele o autor, não podendo ser recusada.

SEÇÃO X

INTERSTíCIO

Art. 186 - O Interstício entre o trâmite das proposlçoes nas
Comissões e o início da discussão e votação das mesmas, para vistas dos
vereadores, oferecimento de emendas não tramitadas nas Comissões é de
duas reuniões ordinárias, devendo ser anunciadas em Plenário, pelo
Presidente, as propostas em Interstício.

Parágrafo único - A dispensa de Interstício para inclusão de
proposta em Ordem do Dia poderá ser concedida por deliberação do
Plenário, a requerimento de qualquer Vereador.

SEÇÃOXI

INICIATIVA POPULAR

--------------~--------------
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Art. 187 - A Iniciativa Popular é exercida pela apresentação à
Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por, no mínimo, cinco por cento
dos eleitores inscritos no Município, com conteúdo de interesse específico do
Município, da Cidade, do Distrito ou do Bairro.

Art. 188 - Os projetos de exclusiva iniciativa do Prefeito Municipal
e da Câmara não serão objeto de iniciativa popular.

Art. 189 - A Iniciativa Popular de propor projeto de lei caracteriza-
se, além do previsto na Lei Orgânica e neste Regimento, pela identificação do
nome completo dos eleitores inscritos no Município, com respectivo número
do título eleitoral, número da zona eleitoral e da secção.

Art. 190 - Recebido o projeto de lei, o Presidente da Câmara
cederá protocolo provisório ao responsável pela entrega do mesmo, onde
constem os termos da validade do protocolo, enquanto não se manifestar a
Comissão de Constituição pela validade do projeto de lei face às exigências
da lei, marcando ao cidadão a data de recebimento do protocolo definitivo, no
prazo máximo de 15 dias.

Art. 191 - Recebido o projeto de lei nos termos do artigo anterior, o
Presidente despachá-lo-á, em reunião ordinária, à Comissão de Constituição,
Legislação e Justiça, que no prazo de 10 dias emitirá parecer sobre a validade
formal e regimental do projeto de lei para trâmite processual no Poder
Legislativo.

Art. 192 - O parecer da Comissão de Constituição, Legislação e
Justiça, fundamentado, favorável ou contrário ao recebimento do projeto de
lei, será encaminhado ao Presidente da Câmara que tomará as medidas
regimentais.

~ 1° - Se rejeitado o recebimento do projeto de lei, por vício de
forma, será o cidadão responsável pela entrega do mesmo, comunicado
pessoalmente sobre a irregularidade da forma e para que a comunidade
interessada reapresente o projeto na forma da lei.

~ 2° - Se aprovado o recebimento do projeto de lei terá o mesmo o
trâmite normal dos projetos de lei.

~ 3° - Todo trâmite de projeto de lei de iniciativa popular, a partir do
seu recebimento, além de comunicado ao responsável pela sua entrega à
Câmara, será amplamente comunicado à comunidade, pela imprensa.

--------------G)--------------
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Art. 193 - Aplicam-se, no que couber, as normas do Processo
legislativo aos projetos de lei de iniciativa popular.

Art. 194 - As emendas ou substitutivos aos projetos de lei de
iniciativa popular, aceitos e em trâmite regular, seguirão as normas da
tramitação regimental, tramitarão quando provenientes da população, após
ouvida a Comissão de Constituição sobre sua legalidade e
constitucionalidade.

Art. 195 - Representantes, até o máximo de dois, da população
que subscreveu o projeto de lei de iniciativa popular, poderão acompanhar o
trâmite do mesmo nas Comissões e no Plenário, participando da discussão do
projeto, porém, sem direito a voto e de acordo com as normas e os princípios
regimentais próprios aos Vereadores.

Art. 196 - À população cabe o direito de indicar Vereador para que
a represente na discussão e no acompanhamento do projeto de lei de
iniciativa popular, devendo tal decisão ser comunicada ao Plenário e constada
emAta.

Art. 197 - Projeto de lei de iniciativa popular, rejeitado, não poderá
tramitar na mesma Sessão legislativa, salvo se vier subscrito por dois terços
do total do número de eleitores que subscreveram o projeto original.

Art. 198 - Os projetos de lei de iniciativa popular, finda a legislatura,
não poderão ficar pendentes para a legislatura seguinte, devendo, com ou
sem parecer das Comissões, serem incluídos na Ordem do Dia da primeira
reunião ordinária do mês de dezembro da última Sessão legislativa.

Art. 199 - Cabe ao plenário, a pedido dos representantes da
iniciativa popular a projeto de lei, caracterizá-lo ao regime de urgência, por
unanimidade dos seus membros; se aceito, o pedido, a Câmara deverá
deliberá-lo no prazo de 60 dias, contados da data do despacho definitivo do
Presidente da Câmara, ao referido projeto, às Comissões competentes.

TíTUlOV

DEBATES E DELIBERAÇÕES

CAPíTULO I

USO DA PALAVRA

--------------G)--------------
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Art. 200 - Os Debates deverão realizar-se com dignidade e ordem,
cumprindo aos Vereadores atender às seguintes determinações regimentais
quanto ao uso da palavra:

I - exceto o Presidente, deverão falar de pé, salvo quando o
Vereador solicitar autorização, por motivo justo, para falar sentado;

11 - dirigir-se sempre ao Presidente ou à Câmara, voltado para a
Mesa, salvo quando responder em aparte e a outro Vereador;

111 - não usar da palavra sem a haver solicitado e sem o devido
consentimento do Presidente;

IV - referir-se ou dirigir-se a outro Vereador pelo tratamento de
Senhor ou Vossa Excelência;

V - não abrir diálogo com o público, nem dirigir-se ao mesmo de
maneira a faltar contra o decoro parlamentar, a não ser em debate oficializado
e dirigido pelo Presidente da Câmara.

Art. 201 - O Vereador só poderá falar:

1- para apresentar retificação ou impugnação da Ata;

11- quando inscrito na forma regimental, durante o Expediente;

111- para discutir matéria em debate;

IV - para levantar questão de Ordem;

V - para apartear, na forma regimental;

VI- para encaminharvotação;

VII- para justificar a urgência de requerimento;

VIII- para justificar o seu voto;

IX - para Explicação Pessoal;

X - para apresentar requerimento;

XI- para pedir esclarecimento à Mesa;--------------G--------------
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XII- para apresentar requerimento verbal;

XIII- para saudar visitante, quando designado.

Art. 202 - Ao Vereador a quem for dada a palavra, deverá,
inicialmente, declarar a que título se pronuncia, não podendo:

1-usar da palavra com finalidade diversa do motivo alegado;

11-desviar-se da matéria em debate;

111-falar sobre matéria vencida;

IV - usarde linguagem imprópria;

V - ultrapassar o prazo que lhe competir;

VI- deixar de atender às advertências do Presidente;

VII - referir-se a matéria despachada à Ordem do Dia ou
constante da Ordem do Dia.

Art. 203 - O Presidente solicitará ao orador, por iniciativa própria
ou a pedido de qualquer Vereador, que interrompa o seu discurso nos
seguintes casos:

1-para leitura de requerimento urgente;

11-para comunicação importante à Câmara;

III - para recepção de visitante;

IV - para votação de requerimento de prorrogação da reunião;

V - para atender a pedido de "pela ordem", a fim de propor
questão de ordem regimental.

Parágrafo único - Quando o orador for interrompido em seu
pronunciamento, exceto por aparte concedido, o prazo de interrupção não
será computado no tempo que lhe cabe.

Art. 204 - Quando mais de um Vereador solicitar a palavra,
simultaneamente, o Presidente a concederá obedecendo à seguinte ordem--------------(1)--------------
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de precedência:

1-autor da proposição;

11-relator do parecer;

111-autorde emenda;

IV - alternadamente a quem esteja pró ou contra a matéria em
debate.

Art. 205 - O orador inscrito, na forma regimental, poderá ceder seu
tempo a outro Vereador, total ou parcialmente.

SEÇÃO I

APARTES

Art. 206 - Aparte é a interrupção do orador por outro para
indagação, esclarecimento ou comentário relativo à matéria em debate.

~ 1° - O aparte será expresso em termos corteses e não poderá
exceder a um minuto.

~ 2° - Não serão permitidos apartes paralelos, sucessivos ou sem
licença expressa do orador.

~ 3° - Não é permitido apartear o Presidente nem o orador que fala
"pela ordem", em explicação pessoal, para encaminhamento de votação ou
declaração de voto.

~ 4° - O aparteante deverá permanecer de pé, enquanto aparteia
e ouve a resposta do aparteado.

~ 5° - Quando o orador nega o direito de apartear, não lhe é
permitido dirigir-se diretamente aos Vereadores presentes, mas tão somente
à Presidência da Mesa.

SEÇÃO 11

PRAZOS DOS ORADORES

Art. 207 - Ficam estabelecidos os seguintes prazos máximos aos-------------....,ja>'---------------
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oradores, para uso da palavra:

I - cinco minutos para apresentar retificação ou impugnação da
Ata;

II - o tempo aos oradores inscritos, para falar durante o Grande
Expediente, será obtido dividindo-se o tempo restante, após chamada,
verificação de quorum, leitura da Ata e do Expediente, pelo número de
Vereadores inscritos mais as lideranças;

111- cinco minutos para exposição de urgência especial de
requerimento;

IV - dez minutos para discussão única de veto aposto pelo
Prefeito;

V - dez minutos para os debates de projetos a serem votados, em
primeira, em segunda e/ou única discussão;

VI - cinco minutos para a prorrogação, mediante a deliberação do
Plenário, quando se tratar de discussão de matéria em que as lideranças de
Partido que desejem assim se manifestar;

VII - cinco minutos para discussão de requerimento, moção ou
indicação sujeita a debate;

VIII - três minutos para falar "pela ordem" e em "questão de
ordem";

IX - um minuto para apartear;

X - cinco minutos para encaminhamento de votação;

XI- dois minutos para declaração de voto;

XII - dez minutos para falar em explicações pessoais, quando
inscrito único;

XIII- cinco minutos para discutir Redação Final;

XIV - dez minutos para discutir projeto de decreto legislativo ou de
resolução, processo de cassação do Vereador e parecer pela
inconstitucionalidade ou ilegalidade do projeto;--------------G--------------
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xv - quinze minutos para discutir proposta orçamentária,
diretrizes orçamentárias, plano plurianual, prestação de contas, destituição
de membro da Mesa, emendas à lei Orgânica do Município e ao Regimento
Interno.

Art: 208 - Em qualquer fase da reunião poderá o Vereador pedir a
palavra "pela ordem", para reclamações quanto à aplicação do Regimento.

CAPíTULO 11

DISCUSSÕES

Art. 209 - Discussão é a fase dos trabalhos da Ordem do Dia
destinada aos debates, pelo Plenário, sobre proposição em pauta para
deliberação sobre a mesma.

S 1°-Terão discussão única:

I - requerimentos;

li-moções;

111- pareceres;

IV - relatórios;

V - recursos;

VI- indicações, quando for o caso;

VII- vetos;

VIII- outras proposições determinadas pelo Regimento Interno.

S 2° - Estarão sujeitos a duas discussões todos os projetos de lei,
de decreto legislativo e de resolução.

S 3° - As emendas e os substitutivos acompanharão o número de
discussões a que estão sujeitas as proposições iniciais.

S 4° - As redações finais serão submetidas a voto do Plenário,
independentemente de discussão, salvo se necessário.---------------~~-------------
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~ 5° - Havendo mais de uma proposição sobre o mesmo assunto,
a discussão obedecerá a ordem cronológica de apresentação.

Art. 210 - Na primeira discussão debater-se-á cada artigo da
proposição, separadamente. Nesta fase será permitida a apresentação de
substitutivos e emendas, seja nas comissões, seja em Plenário.

~ 1° - Apresentado o substitutivo ou a emenda, pela Comissão
competente, pelo próprio autor ou por qualquer Vereador será suspensa a
discussão para envio do substitutivo ou emenda às Comissões Legislativas
Permanentes para parecer fundamentado, se a proposta de substitutivo ou de
emenda foi apresentada no primeiro turno do Plenário.

~ 2° - Apresentado substitutivo ou emenda na fase do primeiro
turno nas Comissões, subirá um ou outro ao Plenário, com o projeto original e
com parecer das Comissões para discussão e votação em dois turnos.

~ 3° - Em todos os casos o Plenário discutirá sempre
preferencialmente o substitutivo ou a emenda.

~ 4° - A requerimento de qualquer Vereador, aprovado pelo
Plenário, poderá o projeto ser discutido englobadamente.

~ 5° - Sempre que qualquer projeto estiver tramitando em regime
de urgência e receber emenda ou substitutivo na fase de discussão e votação,
a reunião será suspensa para que sejam ouvidas as Comissões
competentes, as quais deverão se manifestar mediante parecer, reabrindo-se
os trabalhos da reunião com a apresentação da leitura do parecer em
questão.

Art. 211 - Na segunda discussão e votação, debater-se-á o projeto
englobadamente.

~ 1° -Aprovado o projeto com ou sem emendas, ou substitutivos,
a matéria será encaminhada à Comissão de Redação, para ser redigida na
devida forma.

~ 2° - Não é permitida a realização de segunda discussão de um
projeto na mesma reunião em que se realizou a primeira, devendo ser
respeitado o intervalo de 24 horas ou de 48 horas ou outro prazo regimental,
quando for o caso.

Art. 212 - Na primeira discussão serão recebidas emendas,--------------G--------------
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subemendas e projetos de substitutivos; na segunda discussão somente
serão admitidas emendas e subemendas.

Art. 213 - O adiamento da discussão de qualquer proposição
ficará sujeito à deliberação do Plenário, devendo ser proposto para tempo
determinado, não podendo ser aceito, se a proposição estiver sendo
apreciada em caráter de urgência.

~ 10 - Apresentados dois requerimentos de adiamento, será
votado, preferentemente, o que marcar menor prazo.

~ 20
- O adiamento poderá ser motivado por pedido de vista, caso

em que, se houver mais de um, a vista será sucessiva para cada um dos
requerentes e pelo prazo máximo de 48 horas, desde que a proposição não
esteja em regime de urgência.

Art. 214 - O encerramento da discussão de qualquer proposição
dar-se-á pela ausência de oradores, pelo decurso de prazo regimental ou por
requerimento aprovado pelo Plenário.

CAPíTULO 111

VOTAÇÕES

SEÇÃO I

DISPOSiÇÕES PRELIMINARES

Art. 215 - Votação é o ato complementar da discussão, através do
qual o Plenário manifesta a sua vontade deliberativa.

Art. 216 -As deliberações do Plenário serão tomadas:

I - por maioria simples de votos, presentes, pelo menos a maioria
absoluta dos membros da Câmara;

11- por maioria absoluta dos votos;

111-por dois terços dos membros da Câmara.

~ 10 - As deliberações, salvo disposição em contrário, serão
tomadas por maioria simples de votos, conforme o previsto no inciso I deste
Artigo.--------------G--------------
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S 2° - Havendo afastamento de Vereador, sem condições de
convocação de suplente, o quorum qualificado será reduzido na mesma
proporção .

S 3° - O Vereador presente à reunião poderá escusar-se de votar;
deverá, porém, abster-se quando tiver ele próprio ou parente afim ou
consangüíneo até terceiro grau, inclusive, interesse manifesto na
deliberação, sob pena de nulidade de votação, sempre que o seu voto for o
decisivo, computando-se, todavia, sua presença para efeito de quorum.

S 4° - A deliberação de proposição, que não atinja a maioria de
votos prevista regimentalmente será considerada rejeitada.

Art. 217 - Dependerão de voto favorável de dois terços dos
membros da Câmara deliberações sobre:

1- alterações à Lei Orgânica do Município;

II - representação contra Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários
Municipais pela prática de crime contra aAdministração Pública;

III - concessão de títulos e homenagens à pessoa ou entidade;

IV - rejeição do parecer do Tribunal de Contas;

V - pedido de intervenção no Município;

VI- alteração do nome do Município;

VII- requerimento para inclusão de matéria na Ordem do Dia;

VIII- convocação de reunião extraordinária por Vereadores;

IX - deliberação sobre emendas ou substitutivos ao Regimento
Interno da Câmara Municipal.

Art. 218 - Dependerão de voto favorável da maioria absoluta dos
membros da Câmara:

1- decisão sobre perda de mandato de Vereador;

11 -leis complementares;--------------($) -------------
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111-rejeição de veto;

IV - proposta de retorno de projeto rejeitado, para a mesma
Sessão Legislativa;

V - criação de Conselhos Municipais;

VI - resoluções que criem, alterem e extingam cargos, empregos
e funções públicas na Câmara Municipal;

VII - eleição indireta do Prefeito e do Vice, nos termos da Lei
Orgânica do Município;

VIII - eleição de membro da Mesa Diretora, em primeiro
escrutínio;

IX - rejeição do parecer da Comissão de Redação Final;

X - deliberação sobre reunião da Câmara em outro local;

XI - deliberação sobre fixação de símbolos no recinto do Plenário
da Câmara Municipal.

SEÇÃO II

ENCAMINHAMENTO DE VOTAÇÃO

Art. 219 - A partir do instante em que o Presidente declarar a
matéria já debatida e com discussão encerrada, poderá ser solicitada a
palavra para encaminhamento de votação, ressalvados os impedimentos
regimentais.

Art. 220 - Ainda que haja, ao projeto, substitutivos e emendas,
haverá apenas um encaminhamento de votação, que versará sobre todas as
peças da matéria em votação.

Parágrafo único - para encaminhamento de votação falará por
último, o autor, nas proposições originárias do Legislativo, e o Líder do
Governo, nas proposições originárias do Executivo.

SEÇÃO 111

VOTAÇÃO--------------""~--------------
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Art. 221 - Os processos de votação são:

1- simbólico;

11- nominal e/ou eletrônico;

111- secreto.

Art. 222 - O processo simbólico praticar-se-á conservando- se
sentados os Vereadores que aprovam e levantando- se os que desaprovam a
proposição.

S 1° -Ao anunciar o resultado da votação, o Presidente declarará
quantos Vereadores votaram favoravelmente e/ou em contrário.

S 2° - Havendo dúvidas sobre o resultado, o Presidente pode pedir
aos Vereadores que se manifestem novamente.

Art. 223 - A votação nominal será feita pela chamada dos
presentes, pelo 1° Secretário, devendo os Vereadores responder "SIM" ou
"NÃO", conforme forem favoráveis ou contrários à proposição.

S 1° -Quando o processo de votação for eletrônico votar-se-á com
os Vereadores teclando SIM, NÃO ou ABSTENÇÃO em equipamento
apropriado.

S 2° - No processo eletrônico, os nomes dos Vereadores que
votarem SIM e dos que votarem NÃO, bem como o resultado da votação
deverão estar visíveis em equipamento adequado voltado ao Plenário e ao
público.

S 3° - O processo eletrônico será a regra geral para as votações,
somente sendo abandonado por dispositivo legal, por requerimento verbal
aprovado em Plenário ou por falta de equipamento .

S 4° - O Presidente proclamará o resultado mandando ler os
nomes dos Vereadores que tenham votado SIM e dos que tenham votado
NÃO.

Art. 224 -A votação será secreta nas seguintes situações:

1- eleição da Mesa Diretora;--------------0--------------
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11-decisão sobre perda de mandato de Vereador;

111-representação contra o Prefeito, o Vice e os Secretários;

IV - outras representações;

V - concessão de títulos e homenagens a entidade ou pessoa;

VI- deliberação sobre o veto;

VII - denominação de próprios municipais, de vias e logradouros
municipais;

VIII- pedido de intervenção no Município.

S 1° - Nos demais casos o voto será à descoberto, salvo proposta
em contrário de qualquer dos membros da Câmara, aprovada pela maioria.

S 2° -A votação proceder-se-á em cabine indevassável, por meio
de cédulas oficiais, pelos próprios votantes, sendo recolhidas em urna,
colocada junto à Mesa da Presidência.

S 3° - A apuração será feita por dois escrutinadores, anotada pelo
2° Secretário e proclamada pelo Presidente.

Art. 225 - Havendo empate nas votações simbólicas, nominais ou
eletrônicas, serão elas desempatadas pelo Presidente; havendo empate nas
votações secretas, ficará a matéria para reunião seguinte, seja ordinária ou
especialmente convocada como extraordinária, reputando-se rejeitada se
persistir o empate.

Art. 226 - Após concluída a votação será permitido o
pronunciamento de Vereador, pelo prazo de dois minutos, para declaração de
voto, justificando os motivos uma única vez, sem entrar detalhada mente no
mérito da proposição, ficando vedados os apartes.

Parágrafo único - Quando a declaração de voto estiver formulada
por escrito, poderá o Vereador solicitar a sua inclusão no processo e na Ata
dos trabalhos, por inteiro teor.

Art. 227 - Proclamado o resultado da votação, poderá o Vereador
impugná-lo perante o Plenário, quando daquela tenha participado Vereador--------------Q)--------------
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impedido ou ter sido realizado procedimento irregular de votação.

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, acolhida a
impugnação, repetir-se-á a votação sem considerar-se o voto que motivou o
incidente .

•
SEÇÃO IV

REDAÇÃO FINAL

Art. 228 - Terminada a fase de votação, será o projeto, com as
emendas aprovadas, remetido à Comissão de Redação para ser elaborada a
redação final, de acordo com o deliberado, e no prazo regimental, ser
devolvido à Mesa Diretora para deliberação do Plenário.

S 10
- Somente serão admitidas emendas à redação final em

casos de incorreção de linguagem, incoerência notória, contradição evidente
ou absurdo manifesto.

S 20
- Aprovada a emenda, voltará a matéria à Comissão de

Redação, para nova redação final.

S 30
- Se a nova redação final for rejeitada, será o projeto mais

uma vez encaminhado à Comissão, que a reelaborará, considerando-se
aprovada se contra ela não votar a maioria absoluta dos componentes da
Edilidade.

SEÇÃOV

SANÇÃO, VETO, PROMULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO

Art. 229 - Aprovado o projeto de lei, na forma regimental e de
acordo com as normas da Lei Orgânica do Município, será ele, no prazo de
dez dias úteis enviado ao Prefeito, que, concordando, o sancionará e o
promulgará no prazo de 15 dias úteis, contados do seu recebimento e

• comunicará dentro de 48 horas ao Presidente da Câmara e o expedirá à
publicação.

S 10
- Se o Prefeito julgar o projeto, no todo ou em parte,

inconstitucional, ilegal, ou contrário ao interesse público, vetá-Io-á total ou
parcialmente, no prazo de 15 dias úteis contados da data do recebimento e
comunicará dentro de 48 horas ao Presidente da Câmara os motivos do veto.

--------------G--------------
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9 2° - Decorrido o prazo de 15 dias úteis, o silêncio do Prefeito
importará em sanção, .sendo o projeto de lei promulgado pelo Presidente da
Câmara Municipal.

9 3° - O veto terá o trâmite determinado pela Lei Orgânica do
Município e terá deliberação única obrigatória.

Art. 230 - Os originais dos projetos de lei aprovados serão, antes
da remessa ao Executivo, registrados em livro próprio e arquivados na
Secretaria da Câmara.

Art. 231 - A legislação aprovada pelo Poder Legislativo, após
sancionada, publicada, bem como as resoluções, decretos legislativos e
outros atos, serão publicados no Jornal Oficial do Município.

Art. 232 - As resoluções e os decretos legislativos serão
promulgados pelo Presidente da Câmara.

TíTULO VII

VEREADORES

SEÇÃO I

DISPOSiÇÕES GERAIS

Art. 233 - A Câmara Municipal é composta de Vereadores eleitos
pelo voto direto e secreto para cada legislatura entre cidadãos maiores de 18
anos e no exercício dos direitos políticos.

Parágrafo único - Cada Legislatura tem a duração de 4 anos.

Art. 234 - O número de Vereadores é determinado pela Câmara
Municipal, observados os limites constitucionais, na Sessão Legislativa do
ano que anteceder as eleições.

Parágrafo Único - O número de Vereadores a ser determinado de
acordo com este artigo, não poderá ser inferior ao estabelecido na legislatura
anterior, sendo .determinado através de decreto legislativo antes do prazo
eleitoral de início das inscrições de candidatos à Vereança ou em prazo
determinado por lei superior competente.

Art. 235 - Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões,--------------0--------------
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palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.

Art. 236 - Os Vereadores não são obrigados a testemunhar,
perante a Câmara, sobre informações recebidas ou prestadas em razão do
exercício do mandato, nem sobre as pessoas a quem confiaram ou de quem
receberam informações.

Art. 237 - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos
casos definidos neste Regimento, o abuso das prerrogativas asseguradas
aos Vereadores ou a percepção, por estes, de vantagens indevidas.

SEÇÃO 11

EXERCíCIO DO MANDATO

Art. 238 - Aos Vereadores na qualidade de agentes políticos
investidos do mandato, compete, além de outros direitos:

1-participar de todas as discussões e deliberações do Plenário;

11 - integrar-se aos trabalhos das Comissões Legislativas
Permanentes;

III - votar e ser votado na eleição da Mesa e das Comissões
Legislativas Permanentes, na forma regimental;

IV - apresentar proposições que visem o interesse coletivo, salvo
as de iniciativa exclusiva do Executivo e da Mesa;

V - participar das Comissões Legislativas Temporárias;

VI - usar da palavra em defesa ou em oposição às proposições
apresentadas à deliberação Plenária;

VII - usufruir das prerrogativas e direitos compreendidos no pleno
exercício de seu mandato, observados os preceitos legais e as normas
estabelecidas neste Regimento, na Lei Orgânica do Município, na
Constituição do Estado do Pará, na Constituição Federal e na Legislação que
lhe diz respeito.

Art. 239 - São deveres do Vereador, entre outros:

I - desincompatibilizar-se, quando investido no mandato, em--------------G .....-------------
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estrita obediência à Constituição Federal e à Lei Orgânica do Município;

11-exercer o mandato observando as determinações legais
relativas ao exercício do próprio mandato;

III - comparecer decentemente trajado às reuniões e ao recinto da
Câmara Municipal;

IV - cumprir os deveres dos cargos e funções para os quais for
eleito ou designado;

V - desempenhar fielmente o mandato atendendo ao interesse
público e às diretrizes partidárias;

VI - votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara,
salvo nos impedimentos legais, sob pena, neste caso, de nulidade da
votação, quando seu voto for decisivo;

VII - comparecer pontualmente às reunloes plenárias, de
Comissões e aos compromissos aos quais foi designado;

VIII- manter o decoro parlamentar;

IX - comportar-se com respeito em Plenário, sem perturbar os
trabalhos e a ordem; '.

X - obedecer as normas regimentais, quanto ao uso da palavra;

XI- não residir fora do Município;

XII- conhecer, em especial, e observar o Regimento Interno, a Lei
Orgânica do Município, as Constituições Federal e Estadual;

XIII - propor impugnação das matérias que lhe pareçam
contrárias ao interesse público;

XIV - relatar compromissos aos quais for designado,
apresentando seus resultados à Mesa Diretora ou ao Plenário, na forma
regimental;

XV - comunicar à Mesa a sua ausência do país, especificando o
seu destino com dados que permitam sua localização.

--------------~--------------
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XVI- desligar aparelhos celulares durante as Sessões.

Art. 240 - Se qualquer Vereador cometer, no recinto da Câmara,
excesso que deva ser reprimido, o Presidente conhecerá do fato e tomará as
seguintes providências, conforme a gravidade:

1-advertência pessoal;

11-advertência em Plenário;

111-cassação da palavra;

IV - determinação para se retirardo Plenário;

V - proposta de reunião secreta para discutir a respeito, na forma
regimental;

VI- proposta de cassação de mandato, na forma legal.

SEÇÃO 111

INCOMPATIBILIDADES

Art. 241 -O Vereador não poderá:

1-desde a expedição do Diploma:

a) firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias,
empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou empresas
concessionárias de serviços públicos municipais, salvo quando o contrato
obedecer a cláusulas uniformes e houver permissão constitucional;

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado,
inclusive os de que seja demissível ad nutum, nas entidades constantes da
alínea anterior, salvo o exercício de um cargo de professor.

11-desde a posse:

a) ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de
favor decorrente de contrato celebrado com o Município ou nela exercer
função remunerada;

b) ocupar cargo ou função de que seja demissível ad nutum, nas--------------G--------------
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entidades referidas na alínea "a" do inciso I deste artigo, salvo o cargo de
Secretário Municipal ou equivalente;

. '-',

c) patrocinar causas em que seja parte interessada qualquer das
entidades a que se refere a alínea "a" do inciso I;

d) sertitularde mais de um cargo ou mandato público eletivo.

SEÇÃO IV

PERDADE MANDATO

Art. 242 - Perderá o mandato o Vereador:

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo
anterior;

11- cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro
parlamentar;

111- que deixar de comparecer, em cada Sessão Legislativa, à
terça parte das reuniões ordinárias da Câmara ou das reuniões das
Comissões Legislativas Permanentes, salvo em caso de licença ou de missão
oficial autorizada;

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na
Constituição Federal;

•

julgado;
VI - que sofrer condenação criminal, em sentença transitada em

VII- que deixar de residir no Município;

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

9 10 - Extingue-se o mandato e assim será declarado pelo
Presidente da Câmara, quando ocorrer falecimento ou renúncia, por escrito,
do Vereador.

920 - Nos casos dos incisos I, li, VI e VII deste artigo, a perda do--------------G)--------------
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mandato será decidida pela Câmara, por voto secreto e por maioria absoluta,
mediante iniciativa da Mesa Diretora ou de Partido Político, representado na

• Câmara, assegurada ampla defesa.

S 3° - Nos casos previstos pelos incisos 111,IV, Ve VIII, a perda do
mandato será declarada pela Mesa da Câmara, de ofício ou mediante
iniciativa de qualquer Vereador ou de Partido Político, representado na
Câmara, assegurada a ampla defesa.

Art. 243 - Aplicam-se as normas da Constituição Federal ao
servidor público no exercício da Vereança, inclusive a inamovibilidade de
ofício pelo tempo de duração de seu mandato, quando ocupante o Vereador
de cargo, emprego ou função pública municipal.

Art. 244 - Ao Vereador que não participar da Ordem do Dia das
reuniões plenárias ordinárias ou extraordinárias, bem como das reuniões das
Comissões Legislativas Permanentes, sem motivo justificado pelo Presidente
da Câmara em Ata, ser-Ihe-á descontado da remuneração mensal, o valor
relativo à divisão do total da sua remuneração mensal pelo número total de
reuniões ordinárias e extraordinárias plenárias acontecidas no respectivo
mês.

SEÇÃOV

AS VAGAS

Art. 245 -As vagas na Câmara dar-se-ão:

1-por extinção do mandato;

1I- por cassação.

Parágrafo único - O trâmite para efetivação da extinção e da
cassação de mandato de Vereador dar-se-á na forma deste Regimento ou da
. legislação vigente.

, SEÇÃOVI

PROCESSO DE PERDADE MANDATO

Art. 246 - A Câmara processará o Vereador pela prática de
infração político-administrativa definida na legislação incidente, observadas
as normas adjetivas, inclusive quorum, estabelecidas nessa mesma--------------G)--------------
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legislação.

Parágrafo único - Em qualquer caso, assegurar-se-á ao acusado
plena defesa.

Art. 247 - O julgamento far-se-á em reunlao ou reuniões
extraordinárias para esse efeito convocadas, após respectivo parecer da
Comissão de Inquérito e Processante.

Art. 248 - Quando a deliberação for no sentido de culpabilidade do
acusado, expedir-se-á decreto legislativo de perda de mandato, do qual se
dará conhecimento à Justiça Eleitoral.

Art. 249 - A renúncia do Vereador far-se-á por ofício dirigido à
Câmara, reputando-se aberta a vaga a partir da sua inclusão em Ata de
reunião plenária.

SEÇÃOVII

L1CENÇAE SUPLENTES

Art. 250 - O Vereador pode licenciar-se:

1- para tratamento de saúde, devidamente comprovado;

11- para tratar de assuntos de interesse particular apenas quando
o período de licença não for superior a 60 dias por Sessão Legislativa;

111- para ser investido no cargo de Secretário Municipal ou
equivalente, sendo neste caso automaticamente licenciado.

S 1° - Nos casos dos incisos I e II não pode o Vereador reassumir
antes de esgotado o prazo de sua licença.

S 2° - Não tem direito à remuneração o Vereador licenciado para
tratar de assuntos de interesse particular.

S 3° - Pode o Vereador optar pela remuneração da Vereança,
quando investido no cargo de Secretário Municipal ou equivalente.

S 4° - O Vereador afastado, com devida aprovação do Plenário,
para o desempenho de missões temporárias de interesse do Município, não
será considerado licenciado, fazendo jus à remuneração estabelecida.--------------G"""-------------
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Art. 251 - O Suplente de Vereador será convocado pelo
Presidente da Câmara no caso de vaga, licença igualou superior a 30 dias ou
de investidura do Vereador no cargo de Secretário Municipal ou equivalente .

9 1° - O Suplente convocado deverá tomar posse dentro de 15
dias, salvo motivo justo aceito pela deliberação da Câmara, sob pena de ser
considerado renunciante.

92° - Na ocorrência de vaga, não havendo Suplente, o Presidente
da Câmara comunicará o fato, no prazo de 48 horas, ao Tribunal Regional
Eleitoral.

93° - Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for
preenchida, calcula-se o quorum em função dos Vereadores remanescentes.

Art. 252 - Em qualquer caso de vaga, licença ou investidura no
cargo de Secretário Municipal ou equivalente, o Presidente da Câmara
convocará imediatamente o respectivo Suplente.

Art. 253 - O Suplente não intervirá nem votará no processo de
cassação de mandato, quando a convocação decorrer de afastamento do
titular por este motivo.

Art. 254 - Ao Suplente é facultado promover judicialmente a
declaração de extinção de mandato de Vereador de sua bancada partidária.

Art. 255 - Consideram-se Suplentes, para fins regimentais, os
assim declarados pela Justiça Eleitoral.

9 1° - Empossado, o Suplente fica sujeito a todos os direitos e
obrigações atribuídas ao titular, salvo ser votado como membro da Mesa
Diretora, votar em processo de cassação de acordo com a norma regimental
ou outro impedimento previsto neste Regimento.

92° -Ao Suplente é garantido, uma vez empossado, cumprir até o
final o prazo da licença do titular respectivo, quando, ao ser empossado,
estava em exercício de mandato o Suplente com direito de precedência na
ordem de votação registrada na Justiça Eleitoral.

9 3° - O Suplente apenas deverá afastar-se em caso de ocorrer
prorrogação legal da licença do titular de que trata o parágrafo anterior e se
neste caso da prorrogação, houver suplente legalmente com direito de--------------(8)--------------



_ Regimento Interno - Câmara Municipal de Dom Eliseu _

precedência na ordem de votação e sem o exercício de mandato.

TíTUlOVll1

DISPOSiÇÕES GERAIS

CAPíTULO I

REMUNERAÇÃO DOSAGENTES POLíTICOS

Art. 256 - A Câmara Municipal fixará a remuneração do Prefeito,
do Vice e dos Vereadores, no último ano da legislatura, até 30 dias antes das
eleições municipais, vigorando a mesma para a legislatura seguinte,
observado o disposto na Constituição Federal.

Art. 257 - A remuneração do Prefeito Municipal não poderá ser
inferior a maior remuneração paga a servidor do Município na data da sua
fixação.

Art. 258 -As remunerações do Prefeito, do-Vice e dos Vereadores
serão fixadas determinando-se o valor em moeda corrente no país, vedada
qualquer vinculação, devendo ser atualizadas pelo índice de atualização da
remuneração dos servidores públicos municipais, em qualquer circunstância
e em qualquer tempo que esta ocorrer.

Art. 259 - A remuneração do Prefeito e do Vice será composta de
subsídios e verba de representação.

Art. 260 - A remuneração dos Vereadores será dividida em parte
fixa e parte variável, vedados acréscimos a qualquer título.

Art. 261 - A remuneração do Presidente da Câmara será
integrada, também, por verba de representação.

S 10
- É vedado a qualquer outro Vereador perceber verba de

representação.

S 20 - No recesso, a remuneração será integral.

Art. 262 - A remuneração dos Vereadores terá como limite
máximo o valor percebido, a título de remuneração, pelo Prefeito Municipal.

Art. 263 - No caso da não fixação da remuneração de que trata
--------------G--------------

•



_ Regimento Interno - Câmara Municipal de Dom EJiseu _

este capítulo, no final da legislatura, prevalecerá a remuneração do mês de
dezembro do último ano da legislatura, sendo este valor atualizado
monetariamente pelo índice oficial na forma regimental.

Art. 264 - Ao Vereador em viagens a serviço da Câmara,
devidamente autorizado pelo Plenário, para fora do Município é assegurado o
ressarcimento dos gastos com locomoção, alojamento e alimentação, exigida
a sua comprovação, na forma da lei.

CAPíTULO 11

CONVOCAÇÕES E INFORMAÇÕESAO PODER EXECUTIVO

Art. 265 - Compete à Câmara solicitar ao Prefeito, aos Secretários
e à administração indireta quaisquer informações sobre assuntos referentes à
Administração Municipal.

9 10 - As informações serão solicitadas, via requerimento, por
qualquer Vereador, na forma e trâmite regimentais.

920 - Os pedidos de informação serão encaminhados ao Prefeito,
aos Secretários e à administração indireta, que terão o prazo de 30 dias
contados da data do recebimento, para respondê-los, sendo expressamente
prorrogado o prazo, a pedido, pela complexidade da matéria ou pela
dificuldade de obtenção de dados solicitados.

Art. 266 - O Prefeito, o Vice, os Secretários e os agentes titulares
da direção superior da administração indireta pública, poderão ser
convocados pela Câmara, a requerimento de qualquer Vereador ou
Comissão.

9 10_ O Requerimento deverá ser escrito e indicar com precisão o
objeto da convocação, ficando sujeito à deliberação na forma e no trâmite
regimentais.

, 9 20 - Aprovado o Requerimento, o Presidente, mediante ofício,
entender-se-á com a autoridade, para, no prazo de 30 dias, prorrogáveis se
necessário, comparecerem à Câmara, em dia e hora a serem fixados pelos
convocados, obedecido o calendário de reuniões da Câmara.

Art. 267 - Quando o Prefeito, o Vice, os Secretários ou titulares
diretores da administração indireta desejarem comparecer à Câmara ou a
qualquer de suas Comissões para prestarem espontaneamente--------------e .....-------------
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esclarecimentos sobre matéria legislativa em andamento ou sobre assunto
relevante da administração pública, a Mesa designará o dia e a hora para este
fim.

Art. 268 - Na reunião que comparecerem à Câmara ou a qualquer
Comissão farão inicialmente uma exposição do objeto de seu
comparecimento, respondendo a seguir às interpelações de qualquer
Vereador.

9 1° - Durante a exposição ou ao responder as interpelações não
poderão desviar-se do objeto da convocação, nem responder apartes;
devendo o mesmo critério ser observado pelo Vereador ao formular suas
perguntas.

92° - É lícito ao Vereador ou ao membro de Comissão, autor do
requerimento de convocação, após a resposta do convocado à sua
interpelação, manifestar sua concordância ou não com as respostas dadas.

9 3° - O Vereador que desejar formular perguntas deverá fazê-Ias
através da Presidência, que fará o ordenamento das mesmas.

Art. 269 - Os Vereadores e o convocado estão sujeitos às normas
deste Regimento.

CAPíTULOVll1

DISPOSiÇÕES FINAIS

Art. 270 - Nos dias de reunião deverão ser hasteadas no Plenário
da Câmara, as bandeiras do Brasil, do Estado e do Município.

Art. 271 - Os visitantes oficiais, nos dias de reunião, serão
recebidos e introduzidos ao Plenário, pelo Presidente.

Art. 272 - Os prazos deste Regimento não correrão durante o
período de recesso da Câmara, salvo expressa obrigatoriedade regimental.

Art. 273 - Quando o Regimento Interno não citar, expressamente,
"dias úteis", o prazo será contado em dias corridos.

Art. 274 - Na contagem dos prazos regimentais, observar-se- á,
no que for aplicável, a legislação processual civil.

---------------'G--------------
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Art. 275 - Não haverá expediente no Poder Legislativo nos dias de
ponto facultativo decretado pelo Município.

Art. 276 - A publicação dos expedientes da Câmara observará o
disposto em ato normativo da Mesa Diretora.

Art. 277 - Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, em 14 de Novembro de 2011.

--------------e--------------
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