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RESOLUCÅo NO O312022

Disp6e sobre o Regimento Intemo da

Camara Municipal de Buritirama

Eu・ Elizangela Santos de Oliveira, Presidente da C含mara Municipal de Buritirana, nO uSO das

atribuic6es que me confere pelo Regimento Intemo Art. 45 inciso IV e V’faco saber que a Edilidade

aprovou e eu promulgo a seguinte RESOLUCÅo:

TITULO I

DA CÅMARA MUNICIPAL

CAPfTULO I

DAS FUNC6ES DA CÅMARA MUNICIPAL

Ar=O O Poder Legislativo loca1 6 exercido pela Camara Municipal, que tem fungao institucional,
COnS血inte legislativa, deliberativa, de fiscaliza辞O financeira, COntrOle extemo, julgamento

POlitico-administrativo, integrativa・ aSSeSSOramentO, desempe血ando, ainda, aS atribui96es que lhes

SaO Pr6prias, atinentes a gest看o dos assuntos de sua economia intema.

Parigrafo血ico. As fun95es da Camara Municipal sあexercidas dentre seus limites legais,

garantindo-Se a independeneia e hamonia entre os poderes.

CAPITULO II

DA SEDE DA CÅMARA MUNICIPAL

Art. 2O A C含mara M皿icipal tem s脚sede na Pra9a 9 de Maio’S/n, Centro, na Cidade de Buritirama,

Estado da Bahia・ Onde devem ocorrer as suas reuni6es plen鉦as, Sendo reputadas nulas as realizadas

em outro local’Salvo disposi辞o cont重まria prevista nesse Regimento Intemo.

§ 1 O No recinto de reuni6es plenarias nfo poderao ser afixados quaisquer simboIos, q脚dros, faixas,

CartaZeS Ou fotografias que impliquem propaganda politico-Partidaria, ideo16gica ou de promo辞O

de pessoas vivas ou de entidades de qualquer natureza.

§ 2O O disposto no § 1O deste artigo n各o se aplica a coIocap肴o de brasao ou Bandeira do Pais, do

Estado ou do Municipio.

§ 3O Somente por delibera辞O da Mesa Diretora e quando o interesse p的lico o exigir poder各, O

recinto de reuni5es plen壷as da Camara, Ser utilizado para fins diversos a sua finalidade.

CAPfTULO III

DA LEGISLATURA

Art. 3O Como Poder Legislativo do Municipio’a C含mara compreende um suceder de legislaturas

iguais a duraeao do mandato dos Vereadores, iniciando-Se a lO de janeiro do ano subsequente ds
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e encerrando-Se q脚tro anOS depois, a 3 1 de dezembro.

Se辞O量

Da Sess肴O Legislativa Ordin如ia

Art. 4O A sess肴o legislativa ordinaria desenvoIve-Se em dois periodos, Sendo o primeiro de lO de

marco a 15 dejunho e o segundo de 15 dejumo a 15 de dezembro.

Art. 5O As reuni6es ordin証as realizar-Se-aO naS SeXtaS-feiras, COm inicio deteminado para as 18

horas, COm tOlerancia de dez minutos.

§ lO Na primeira reuniao ordinaria do ano, na Primeira parte da reuni各o, aP6s o inicio dos tral)alhos

Pelo Presidente, eSte COnVidafa o Prefeito que, Se aSSim o desgjar, POder各apresentar mensagem do

Poder Executivo aos representantes do povo com assento na C金mara Municipal.

§ 2O Na segunda parte, ap6s a fala do Prefeito, Se OCOrrer, O Presidente da Camara, POr Cinco minutos

concede重各a palavra, Para Pronuneiamento pessoal do Vereador que a solicitar.

§ 3O O inicio dos periodos da sessfb legislativa ordinaria independe de convoca辞O.

§ 4O Na ausencia de pauta a Mesa Diretora, POr decis訊o da maioria de seus membros, POde重各cancelar

a reuni都o ordin壷a com o prazo minimo de 24 (Vinte e (叫atrO) horas antes, Sendo necessるria a

comunica9あprgivia para todos os Vereadores e divulga9fb pelos meios oficiais da Camara.

§ 5O Nfo have重各reuniao ordinaria ocorrendo feriado ou ponto facultativo.

Se確O重量

Da Sess毎O Legisla慣va Extraordin釦ia

Art. 60 A convoca辞O eXtraOrdinaria da C叙nara far-Se-a:

I - Pelo Presidente da C含mara para o compromisso e posse do Prefeito e do Vice-Prefeito nos casos

de vacancia ou perda do mandato;

II - Pelo Presidente da Cinara, Pelo Prefeito ou a requerimento da maioria dos membros da Casa

em caso de ungencla Ou interesse西blico relevante・

§ 1 O A sessあlegislativa extraordin各ria seri convocada com antecedencia minima de tres dias e nela

nao se tratari de assunto estranho a convoca9肴O, Sendo vedado o pagamento de parcela

indenizat6ria, em raZaO da participa辞O na SeSS肴O.

§ 2。 O Presidente dari ciencia da convooa9fo aos Vereadores por meio de comunicado pessoal,

escrito e/ou eletr6nico, aCreSCido de sua publicap着o nos meios de comunica辞O Oficiais utilizados

Pela C含mara Municipal.

CAPfTULO IV

DA REUNIÅo DE INSTALAGAO E POSSE DOS ELEITOS

Art. 7O A Camara se instalar各, em Reuniao Especial, aS 9h no dia lO de janeiro de cada legislatura,

se presente pelo menos um ter印dos Vereadores q脚ndo se血presidida pelo ultimo Presidente da

Camara, Se reeleito Vereador, Ou, na Sua falta, Pelo Vereador com maior n心mero de legislaturas
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ntre eles o mais idoso.

§ lO A reuni看o de instala9都o da legislatura ocorrera na sede da Camara Municipal, Salvo em caso de

fo重9a maior ou decisfo de maioria absoluta dos Vereadores eleitos.

§ 2O Em todo caso, a reun露o de instala9るO deve重各ocorrer em eapa9OS que Pemritan o acesso gratuito

e irrestrito de qualquer cidadao.

§ 30 Na abertura da reuni肴o serあexecutados o hino nacional brasileiro e o hino do municipio.

§ 4O O Presidente da reunifb de instala9肴O, designar各para secretariar os trabalhos un Vereador de

Partido diverso do seu.

§ 5O Sendo realizada a dipIoma辞o dos Vereadores eleitos para a pr6xima legislatura, a Camara

Municipal disponibiliza重i sua estrutura t6cnica para orien偽-los sobre o fomato da Reuni看o Solene

de Posse.

§ 6O Na aus台ncia de Vereadores reeleitos, a reuniao se重をpresidida pelo Vereador mais idoso

Art. 8O Os Vereadores, munidos dos respectivos dipIomas, tOmaraO POSSe na reuniをo de instala辞O,

Cttjo temo e demais trabalhos ser肴o lavrados pelo Secre偽rio, em livro proprlO, em ata a Ser aSSinada

POr tOdos os empossados e pelos demais presentes que assim o des匂arem.

§ 1O No ato da posse, O Presidente proferifa, em VOZ alta e pausadamente, O Seguinte compromisso,

que serarepetido, tamb6m em voz alta por todos os vereadores a serem empossados: ``Prometo

CumPrir a Constitui辞O Federal, a Constituicao Estadual e a Lei Organica Municipal, Observar as

leis・ desempe血ar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do Municipio e pelo

bem-eStar de seu povo.’’.

§ 2O Em seguida, O Secret壷o pronunciari ``Assim o prometo’’, e POSteriomente fari a chamada dos

demais Vereadores, em Ordem a愉b6tica e, Cada un deles, de p6 e com o bra9O direito estendido,

declaraねem voz alta: “Assim o prometo’’.

§ 3O O Presidente declarar各, entあ, emPOSSado os Vereadores presentes que confimarem o

COmPrOmisso, Proferindo em voz alta‥ “Declaro empossados os vereadores que prestaram o

COmPromi sso”.

§ 40 Ato continuo, O Presidente da産inicio ao processo de elei辞o da Mesa Diretora da Camara que,

SOmente aCOnteCera Se PreSente a maioria absoluta de seus membros, na qual s6 poder着o votar e ser

VOtados os Vereadores que tiverem sido regulamente empossados.

§ 5O Findo o processo de elei辞O da Mesa, O Presidente proclamar各o seu resuItado e empossar各os

eleitos nos seus respectivos cargos, COm a Seguinte fala: “Declaro empossado o Presidente da

Camara Municipal de Buritirama, Bahia, O Vereador (nome):

Declaro empossado o Vice-Presidente da Camara Municipal de Buritirama, Bahia, O Vereador

言;:霊:霊: ‡慧三三二宝三宝誓言蒜の
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Prefeito e Vice-Prefeito eleitos e dipIomados, Seguindo o mesmo rito da posse dos Vereadores,

tomando-1hes o compromisso previsto na Lei Org含nica do Municipio e obedecendo a programagiv

PreViamente elaborada pelo cerimonial ou assessoria dos dois Poderes・ Sendo tudo lavrado, Pelo

Secret証o’em livro prapno.

§ 70 Teminada a posse do Prefeito, Vice-Pref轟o e Vereadores, O Presidente solicitara aos eleitos

e empossados a entrega da declara9fro de bens, eSCrita, devendo as mesmas ser trauscritas em livro

Pr6prio e, de foma resumida, em ata, diⅧlgada para co血ecimento p皿ico e arquivada na Camara

Municipal, Obrigatoriamente, rePetindo-Se O atO aO temino de seus mandatos.

§ 8O Ato continuo・ O Presidente concedera・ POr Cinco minutos’a Palavra aos Vereadores que a

SOlicitarem ao chefe do cerimonial, facultando a mesma ao prefeito por’ate quinze minutos e, aO

Vice-Prefeito por cinco mi肌toS Se emPOSSados, ap6s o que dar毎or encenada 。 S。l。nid。d。.

§ 90 Havendo n。mero insuficiente de vereadores para eleie各o da Mesa, Ou ainda, havendo recusa do

Presidente eleito em dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito・ O Presidente da Reuniao Especial o fara

Art. 9O O Vereador que nao tomar posse na reuni各o de instala辞O, dever講誌-lo de血O do prazo de

15 (quinze) dias, COntados do inicio do funcionamento nomal da C含mara Municipal, SOb pena de

Perda do mandato, Salvo motivo justo e aceito pela maioria da edilidade.

Paragrafo血ico. O Vereador que se encontrar em situa9あincompativel com o exercicio do

mandato, SOmente POdefa ser empossado mediante pievia comprova9aO da desincompatibiliza9aO,

no prazo a que se refere este artigo.

CAPITULO V

DOS 6RGÅos DA CÅMARA MUNICIPAL

Se鈎O量

Da Mesa Diretora da C金mara Municipal

Art. 10. A Mesa Diretora da Camara comp6e-Se dos cangos de Presidente’Vice-Presidente, 1O

Secreta正o e 2O Secretario.

§ 1O Toma露o assento a Mesa Diretora o Presidente, Vice-Presidente, 1O Secretario e 2O Secretario,

que ser肴o substituidos em suas ausencias, Pelo membro da Mesa na ordem inversa.

§ 2O Verificada, anteS do inicio de deteminada reuniao, a auSenCia da totalidade dos membr。S da

Mesa, aSSumiri a presidencia・ O Vereador mais idoso presente’que COnVidari qualquer dos demais

Vereadores para a fungao de Secretario.

§ 3O Durante as reuri6es, O Presidente poder各se fazer substituir por qualquer Vereador que ele

indicar, CaSO haja a recusa de substitui辞o sucess6ria do cango.

§ 4P A Mesa Diretora da C金mara Municipal, na qunlidade de Comissao Executiva, incunbe a

dire辞o dos trabalhos do Poder Legislativo.
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da Mesa・ O nOVO Presidente empossado dari inieio ao processo de posse do

〃.ヽ　●○　　　　　　○　　● .

ArL 1 1. O mandato da Mesa ser各de dois anos’Sendo vedada a recondu碑O Para O meSmO CargO・

§ lO As eleicdes da Mesa Camara se露o por chapa・ Sendo assegurado, tantO quantO POSS子vel, a
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dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva

§ 2O As elei95es da Mesa da C金mara para o segundo bi鉦o, far-Se-各na Pe血lt血a Reun請o Ordinaria

da seg皿da sess着o legislativa・ aSSegurando-Se O direito de voto aos candidatos e aos Ja OCuPanteS de

CargOS da Mesa.

§ 3O Para a elei辞O da Mesa da Camara na reuni着o de instalacあda legislatura, aS inscric6es das

Chapas que pretendem disputar as elei95es deverao ser feitas perante a secretaria da C会mara,

impreterivelmerite, at6 30 minutos antes do inicio da reuniをo.

§ 4O Para a elei辞O da Mesa da Camara para o segundo bi鉦o, aS inscri96es das chapas que

Pretendem disputar as elei95es dever着o ser feitas perante a secretaria da C会mara, impreterivelmente,

at6 24 horas antes do inicio da reuniao.

§ 5O No ato de inscri辞o, aS Chapas dever肴o indicar o nome dos vereadores que disputam os cargos

de Presidente, de Vice-Presidente e de lO Secre偽rio e 2O Secretまrio.

§ 6O Considerar-Se-a eleita a chapa que obtiver o maior ndmero de votos.

§ 7O Em caso de empate, COnSiderar-Se-a eleita a chapa presidida pelo candidato mais idoso.

§ 8O A chapa eleita estar各automaticanente empossada no dia lO de janeiro do ano sul)Sequente.

§ 9O Cada Vereador pode重まcompor no m各ximo uma chapa.

Art. 12. Considerar-Se-a VagO qualquer cargo da Mesa quando:

I - eXtinguir-Se O mandato de um de seus ocupantes, POr falecimento ou rendncia;

II葛Pela perda do mandato;

III - O Vereador for destituido da Mesa, ap6s deliberap蚤o plen5ria;

rV - O membro da Mesa se licenciar por prazo superior a 120 (CentO e Vinte) dias ou sem prazo

determinado ;

V - Pela rendncia.

§ 1O A destituicao de membro da Mesa somente poder各ocorrer quando, COmProVadamente, for

faltoso, ineficiente ou, quando te血a se prevalecido do cargo para fins ilicitos, dependendo de

deliberac着o de 2/3 da C会mara, aCOlhendo representapfb de qualquer Vereador, aSSegurando-Se O

ampIo direito de defesa e do contradit6rio.

§ 2O A ren血1Cia do Vereador ao cargo que ocupa na Mesa se重をsempre escrita, aSSinada e lida em

plen名高0.

Art. 13. Para o preenchimento de cargo vago na Mesa haver各elei96es suplementares na pnmelra

reuniao ordin紅ia seguinte a declara辞o de vacancia, chservando’nO que COul)er, O disposto nas

elei96es para Mesa Diretora deste Regimento.

Se確0Ⅱ
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Da Compet6ncia da Mesa Diretora

Art. 14. A Mesa 6 o 6rgあcondutor de todos os trabalhos legislativos e administrativos da C金mara.

Art. 15. Au6m das atribui96es consignadas neste Regimento, Ou dele implicitamente resultantes,

COmPete a Mesa a dire辞o dos trabalhos legislativos da Camara, eSPeCialmente:

I - dirigir os trabalhos legislativos e tomar as providencias necess鉦as a sua regularidade;

II - prOmulgar as emendas a Lei Organica;

IⅡ - Orientar os servleOS administrativos da Camara e auxiliar na intepreta9aO dos regulamentos

afetos a Casa Legislativa;

IV - emitir parecer sobre:

a) a mat6ria de que trata o inciso anterior;

b) materia regimental ;

C) requerimento de inse重荷O nOS anais da C含mara de docunentos e pronunciamentos nfb oficiais;

d) constitui9fb de Comiss肴o de representapao que importe em 6nus para a C含mara Municipal;

V - ProPOr OS Decretos Legislativos concessivos de licen9a e afastamento do Prefeito e Vice-

Prefeito;

VI - PrOmulgar os Decretos Legislativos;

VII - declarar a perda e a exting着o de mandato dos Vereadores, do Prefeito e do Vice- Prefeito, de

O鯖cio ou por provoca辞o de qualquer dos membros da C金mara’nOS CaSOS PreVistos neste Regimento

e na lei Onganica do Municipio, aSSegurada ampla defesa;

VIII - autOrizar a transmissao por r細io ou televis都o’Ou a filmagem e a grava辞o de reuni6es da

Cama胞.

Par各grafo血ico. A Mesa reunir-Se尋, indapendente do Plen壷o, Para aPreCia辞o pievia de assuntos

que serao o切eto da delibera辞O da edilidade e que, POr Sua eSPeCialidade, demandem intenso

acompanhamento, fiscaliza辞O e/ou ingerencia do Legislativo.

Se鈎0Ⅱ量

Da Competencia Espec脆ca dos Me血bros da Mesa Diretora

Art. 16. O Presidente da Camara 6 a mais alta autoridade da Mesa’dirigindo esta e o Plehario, em

COnfomidade com as atribui96es que lhe confere este Regimento.

Art. 1 7. Compete privativamente ao Presidente da Camara, a16m de outras atribui96es:

I - rePreSentar a Camara Municipal emjuizo e fora dele;

II - eXerCer a administracao da Camara;
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da Mesa, aS reSOlu95es’OS decretos legislativos e as Leis que vier a promulgar;

IV - Ordenar as despesas da C含mara e assinar cheques;

V - aSSinar contrata96es, na foma da Lei・ Servi9OS teCnicos especializados para atender as

necessidades da Camara;

VI - indeferir as praposie6es que皿e pare9am COntfarias a Constituic着o da Rep皿ica’a Constituie5o

Estadual・ a Lei Ongahica Municipal e ao presente Regimento, garantido o direito de recurso ao

Plen誼o por qualquer Vereador;

VⅡ一requisitar do Chefe do Executivo os rec町SOS financeiros necess証os para cobrir as despesas

administrativas da Camara Municipal・ Observado os limites fixados pe量o at 29-A da Constitui辞o

da Rep心blica;

ViII - nOmear・ eXOnerar・ PrOmOVer e COnCeder licenga aos Servidores da Camara, na foma da Lei;

IX - COnVOCar diretores, aSSeSSOreS e OutroS dirigentes de 6ngaos da Administra辞o Pdblica

Municipal, direta ou indireta, Para PreStar infoma95es, SObre assunto previamente deteminado,

inerente a sua atribui辞O・ desde que aprovado por maioria simples do Plen壷o;

X - abrir’PreSidir e encerrar as reuni6es da Camara Municipal;

XI - Submeter as atas em discussあe votapao e as assinar depois de aprovadas;

XII - anunCiar o n心mero de Vereadores presentes;

XIII - autenticar’juntamente com o Secretirio, a PreSen9a dos Vereadores, nO livro propno;

XIV - Organizar e anunciar a ordem do dia;

XV - deteminar a retirada de proposi辞o da ordem do dia;

XVi - Submeter a discussao e vota9fb a materia em pauta;

XVⅡ - anunCiar o resllltado da votapao;

XViII - anunCiar o prqieto de Lei apreciado conclusivamente pelas Comiss6es e a flu台ncia do prazo

Para a interposic肴o de recurso;

XIX - dirigir o poder de policia da Camara, POdendo’Para tal, requisitar a fo重9a POlicial necess誼a;

XX - autOgrafar as proposic6es de lei aprovadas, Para Sua remeSSa aO Executivo;

XXI - declarar a pr匂udicialidade de proposi9肴O;

XXII - decidir sobre questao de ordem;

XXIH - PrOrrOgar, de oficio ou a requerimento, O hor各rio da reuni各o;

X粕V - enCami血ar ao Tribunal de Contas do Estado a presta9あde Contas da C合mara Municipal

em cada exercicio financeiro nos temos das instru96es expedidas pelo 6rg着o tecnico e pela
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XXV - deteminar a publica9fb des trabalhos da Camara;

XXVI - Ordenar as despesas da Camara dentro da previsao or9amen偽ria e solicitar do Executivo

Municipal aわertura de Creditos adicionais suplementares e especiais ao orcamento da Camara;

XXVII - declarar a vaga de membro de Comissao nos casos previstos neste Regimento;

XXVⅡI - distribuir as materias as Comiss6es;

X榊X - nOmear’PronOVer・ COmissionar, COnCeder gratificap6es e vanlagens, Salvo quando

expressos em Lei ou Resolu辞O, COnCeder licen9a, POr em disponibilidade, demitir os servidores da

C各mara, aSSinando o Presidente os respectivos atos;

XXX - decidir em sede de recurso questao de ordem anguida em comissao;

XXXI - dar posse aos Vereadores;

XXXⅡ一declarar a perda de mandato do Prefeito e do Vereador, nOS CaSOS PreVistos em Lei;

XXXIII葛autOrizar a aplicap看o de di坤onibilidades financeiras da administrac§o da C会mara,

mediante dep6sito em instituiqdes financeiras oficiais’reSSalvados os casos previstos em Lei;

XXXIV - aSSinar a correspondencia oficial destinada as autoridades constituidas, bem como

autoridades diplomaticas e religiosas;

XXXV - enCa血血ar aos ongaos ou entidades as conclus6es de Comissfo Parlamentar de Inqu6rito;

XXXVI - decidir em grau de recurso as mat6rias relativas aos direitos e deveres de seus servidores

Ou SObre a intexpreta辞o dos regulamentos afetos a Casa Legislativa;

XXXVII - Zelar pelo prestigio e dignidade da C各mara, Pelo reapeito as prerrogativas Constitucionais

de seus membros e pelo decoro parlamentar;

XXXVIⅡ - apreSentar Prqietos de Resolu9あou de Decreto Legislativo que vise, dentre outros

Objetivos:

a) dispor sobre a regulamentap寄o geral dos servi9OS da Secretaria da C金mara, Sua Onganiza碕O, Seu

funcionamento e sua policia;

b) dispor sobre estrutura administrativa e 6rgあs da Secretaria da C会mara;

C) dispor sobre a mudan9a temPOriria da sede da Camara Municipal.

ArL 1 8. Ao Presidente, COmO juizo e fiscal da ordem, COmPete tOmar aS PrOVidencias necess壷as ao

funcionamento nomal das reuni6es, eSPeCialmente:

I - interromper o Vereador que se desviar do ponto em discuss都o, que falar sobre o vencido, faltar a

COnSidera辞O Para COm a C会mara, Sua Mesa Diretora’Seu§ PareS, SuaS COmiss6es ou algum de seus

membros’Chamando-O a Ordem ou retirando-1he a palavra;
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ereador a retirar-Se do recinto do Plen証o, quando pertu心ar a ordem;

IⅡ - Chamar a aten9aO do Vereador, aO eSgOtar-Se O PraZO de sua fala;

IV - aPlicar a censura ve血al a Vereador;

V - n肴O Permitir a publicapao de express6es vedadas por este Reginento;

VI - SuSPender a reuni肴o, Ou fazer retirar assistentes da plateia, Se aS Circunstancias o exlglrem.

Art. 1 9. O Presidente somente votard nos casos de empate, PreVis5es legais expressas, naS elei96es

intemas da Camara Municipal, quando a materia depender de 2/3 (dois ter9OS) para aprova辞O,

COntando-Se Sua PreSenCa, em qualquer caso, Para efeito de qu6rum.

Art. 20. O Vice-Presidente substituira o Presidente na sua ausencia ou impedimento, e, na Sua falta,

O lO e o 2O Secre偽rio, Salvo disposie各o diversa.

§ lO O Presidente assume as suas fung5es Iogo que comparecer a reuni着o que ja se tiver iniciado.

§ 20 Sempre que a ausencia ou o impedimento tenha dura辞O SuPerior a dez dias, a Substitui辞o se

far各em todas as atribui96es do titular do cargo.

§ 3O Compete ainda aos Vice-Presidentes exercer as atribui96es que lhe forem delegadas pelo

Presidente.

§ 4O Cabe aos Vice-Presidentes promulgar e fazer publicar, Obrigatoriamente, nO PraZO maXimo de

48 horas, aS Leis・ Resolu96es e os Decretos Legislativos’SemPre que O Presidente, ainda que se

ache em exercicio, deixar de faze-lo no prazo estabelecido.

Art. 2l. Compete ao IO Sec重efario:

I - Onganizar o Expediente e a Ordem do Dia durante as reuni6es ordin証as;

II - Verificar a presen9a dos Vereadores quando do i血cio das reuni6es e nas ooasides deteminadas

Pelo Presidente da C鉦}ara Municipal, anOtando os comparecimentos e as aus台ncias;

III - ler as proposic6es e demais documentos que devam ser de conhecimento da Casa;

IV - fazer a inscri荷O dos oradores na pauta dos trabalhos;

V - elaborar a reda辞o das atas, reSumindo os trわalhos da reuni5o, e aSSin紅as, juntamente com os

demais Vereadores, bem como realizar a lei加ra da mesma nas reuni5es;

VI - gerir a correapondencia da Casa・ PrOVidenciando a expedi辞O de oficios em geral e de

comunicados individuais aos Vereadores.

VII - Certificar a frequeneia dos Vereadores, Para efeito de pagamento dos subsidios.

Paragrafo血ico. Os servi9OS de compe総ncia do Secret各rio, SOb a sua supervis款o, POderao ser

realizados por servidor devidamente designado pelo Presidente, Sendo, POr6m, Obrigat6rio a sua

assinatura em docrmentos oficiais inerentes a funefb, implicando em concordancia com todo o seu

conteddo.
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J虹22. Conxpete ao 2O Secret壷o fomentry qundo designado pelo Presidente’a intera9fro

institucional entre a C含mara Municipal e os 6ngaos do Poder Legislativo da皿5o e do Estado’Para

desenvoIver sistematicameute a ac6es legislativas.

CAPfTULO VI

DAS COMISS6ES

Se確O重

Dispo§ic6es Preliminares

Art. 23. As Comiss6es da Camara Municipal s肴o:

I - PemanenteS aS que Subsistem nas Legislaturas;

II - temPOr鉦os, aS Criadas para apreciar ou ap`∬ar aSSuntO Ou fato deteminado, aplicar

ProCedimento instaurado em face de dendncia ou constituidas para representar a camara em atos

extemos’eXtinguindo-Se aO temino da legislatura, Ou anteS dele’quando alcangado o fim a que se

destinam ou expirado seu prazo de d町a辞O.

Art. 24・ Os membros das Comiss6es sao nomeados pelo Presidente, mediante indica辞O dos lideres

de bancadas ou de blocos parlamentares.

§ lO Em caso de un meinbro da comissfo estar inapedido, ren専ar ao cargo ou em licenea, Sua

Vaga Sera PreenChida pela indicap肴o da mesma lideranca que ongmou a s脚nomea9aO.

§ 20 A indica辞o de que trata este atigo seri feita em docunento subsc正o pela lideranca a Mesa

no perfodo de qui職e dias que se segulrem a instala辞v da Sessao Legislativa anual, Para aS

COmiss6es pemanentes.

§ 30 Na ausencia de indica辞v do lider para a composiefro das comiss6es no prazo previsto, OS

Vereadores pode略o votar seus membros, Observando-Se a ProPOrCionalidade partid壷a.

Art. 25. Na constituicfo das Comiss6es 6 assegurada’tantO quantO POSSivel, a r印reSenta辞O

PrOPOrCional partid証a, das bancadas ou dos blocos parlamentares.

餌. 26. O Vereador que n着o for membro de uma determinada Comissao poderi participar das

discuss5es e trabalhos, Sem direito a voto na comissao.

Art. 27. Ås comiss6es, em raZaO da mat6ria de sua competencia ou da finalidade da sua constitui亨登O,

I - eStndar qualquer assunto compreendido no respectivo campo tematico ou area de atividade,

POdendo promover’em Seu inbito・ COnfer6neias, eXPOSi95es’Semin証os ou eventos congeneres;

II - aPreCiar os assuntos ou proposi96es submetidas ao seu exame e sobre eles emitir parecer;

IⅡ - iniciar o processo legislativo de sua competencia;

rV - realizar inqu6rito・ Observados os limites legais;

V - realizar audiencia p心blica;
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VI - realizar audi台ncia em regi6es do Municipio, Para Subsidiar o prooesso legislativo, Observado a

disponibilidade oreamen偽ria e financeira da Camara;

VII - ProPOr a SuSta9肴O dos atos nomativos do Poder Ex∞utivo que exoめitem do poder

regulamentar ou dos limites legais;

VⅢ - enCami血ar pedido escrito de informa9都o a Secre飴rio, diretor, aSSeSSOr e O巾OS dirigentes e

autoridades do Municipio;

IX - reCeber peti9蚤O, reClamaeao, rePreSenta辞O Ou queixa de qualquer pessoa contra ato ou omissfb

de autoridade ou entidade p心bhoa;

X - SOlicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadao, referente a materia em tramite na

Camara;

XI - apreCiar planos de desenvoIvimento e programas de obras do municipio;

XII - aCOmPanhar a implantac着o dos planos e programas de que trata o inciso anterior e exercer a

fiscaliza辞O SObre a adequada aplica9あde recursos or9amen偽rios nos referidos planos e

PrOgramaS;

XIII - eXerCer O aCOmPanhamento e a fiscalizae看o cont各bil, financeira, Or9amenthria, OPeraCional e

Patrimonial das unidades administrativas da prefeitura e das entidades da administra辞0 indireta,

incluidas as fundac6es e sociedades instituidas;

XIV - eXerCer a鰯scaliza9あe o controle dos atos e programas da administra辞O Pdblica;

XV - SOlicitar a realiza辞O de diligencias, Pericias, inspec6es e auditorias quando necessaria para

discuss各o da mat6ria;

XVI - realizar visitas俺cnicas em toda a municipalidade para fiscalizar atos da Administra辞o

P心blica;

XVII - fazer indica辞o de realiza辞o de obra ou servlCO, afetos a sua materia, aO Executivo

municipaL

§ l O As atribuic6es das comiss6es nao excluem a iniciativa conco虹ente do Vereador.

§ 2O As atividades das comiss6es que necessitarem de realizar despesas deve屯o observar a

disponibilidade oreament各ria da Camara.

Art. 28. Mediante acordo entre as comiss6es, em Caso de interesse justificado, aS Comiss5es

Permanentes poderao realizar reuni6es e emitir parecer coIjuntamente.

SeぐるoⅡ

Do funcionamento das Comi§S6es

Art. 29. As Comiss5es, Via de regra, S象O Constituidas por:

I - Presidente;
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III - Membro.

Par名grafo血ico. A re宣atoria da mat6ria de proposi9∂es a serem apreeiadas pelas comiss6es

PemanenteS Sefa distribuida pelo Presidente da Comiss肴o altemativamente entre o Vice-Presidente

e o Membro.

Aft. 30. A reuni都o e funcionamento das Comiss6es observarao os seguintes preceitos:

I - O qu6則m minimo para abertura dos tral)alhos das reuni6es deliberativas se重各de maioria absoluta

dos membros que comp5em a comiss款o;

II - delibera訊o por maioria absoluta dos membros da comissあ;

IH - PraZO de quinze dias para que o Relator apresente parecer, PrO∬OgaVelS uma血ica vez por igual

Periodo, desde que devidamente fundamentado e aprovado pela comiss肴o.

§ lO Se descumpridos os prazos previstos neste artigo, O Vereador se庵notificado pelo Presidente

da Comissあ, que POde屯comeder o prazo de um dia, SOb pena de comunica9蚤O a Mesa.

§ 2O Feita a comunica9款o, O Presidente da Comiss款o i重各designar各outro membro da comissao para

apresentar relat6rio no prazo impro∬Og各vel de tr6s dias.

§ 3O N看o apresentado o parecer, a PrOPOSi辞o te血a continuidade de seu tramite, Sem O PareCer da

§ 4O O Vereador que faltar a tr6s ou mais reuni6es de comiss6es consecutivas poder各ser destituido

da Comiss都o por decisあda maioria de seus membros, Sendo outro Vereador indicado, nOS temOS

desse regimer競o, Para OCuPar Seu lugar.

§ 50 Quando realizado pedido de infomap6es sobre a praposi9訊o a ser relata血, OS PraZOS ficam

SuSPenSOS POr trinta dias.

§ 6O As reuni5es de Comissao n着o poderao ser realizadas nos mesmos hor各rios da reuhiao ordinZiria.

§ 7O As Comiss6es tempor各rias que tiverem procedimento pr6prio n肴o est5o s可eitas a observar os

PraZOS eStabelecidos nesse artigo.

Art. 3 1. Da reuniあdas comiss6es lavrar-Se-a ata reSumida’que Sera aPreSentada e aprovada na

mesma reuniao.

Pa重各grafo血1ico. Aprovada a ata, nOS temOS do caput, eSta dever各ser publicada nos meios oficiais

de comunicapao da Camara, nO PraZO de 48 horas.

Subse辞O量

Dos Pareceres

Art. 32. Parecer 6 o pronunciamento escrito de Comissfb Pemanente sobre qualquer mat6ria s巾eita

ao seu estudo.

Art. 33. A manifestap肴o do Relator da mat6ria sera submetida, em reuniao, aOS demais membros da
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lhida como parecer, Se aproVada pela maioria absoluta.

§ l O O voto・ em face da manifestap5o do relator,.POder症er favorivel’COntr証o ou favoravel com

restrie6es・ devendo’nOS dois輔mos casos・ Vlr aCOmPa血ado, POr eSCrito, das raz6es que o

fundamentam, em SeParado・

§ 2O Os votos em separado passam a constituir anexo ao parecer.

§ 3O Em caso de r事辞v caberi ao instaurador da divengencia apresentar novo parecer.

§ 4O Os pareceres serao publicados nos meios oficiais de comurica辞O da C含mara em at6 48 horas.

Subse確o II

Do Assessoramento as comiss6es

ArL 34. As comiss6es poderあcontar com assessoramento espec綿co e consultoria t6cnico-

1egislativa em suas respectivas areas de competencia.

Art. 35. Poder紬aver instr鳴るo de proposi辞O Pela assessoria da C含mara a requerimento do relator

Ou da Comiss肴o.

Subse辞o III

Da Presidencia da Comiss盃o

Art. 36. Em at6 tr6s dias ao de s脚constitui辞O・ a Comissfro reunir-Se-各SOb a presidencia do

Vereador mais idoso dentre os membros para eleger o seu Presidente.

Par各grafo 。nico. Ate que a elei辞o se verifique, COntinuaIるna presidencia o membro mais idoso.

ArL 37. Ser各eleito para o cango de Presidente aquele que obtiver a maioria dos votos dos membros

Art. 38. Ao Presidente de Comissao, nO desenvoIv血ento dos trabalhos da comiss着o, COmPete:

I - Submeter a comiss5o as nomas complementares de seu funcionamento, fixando dia e hora das

reuni6es ordin壷as;

II - dirigir as reuni6es, nela mantendo a ordem e a sereniぬde;

III - enCami血ar e reiterar requerimentos com pedidos de infomae6es.

IV - dar co血ecimento a comissあda materia recebida;

V - COnCeder a palavra ao Vereador que a solicitar;

Vi - interromper o orador que estiver falando sobre materia vencida;

VII - PrOCeder a vota9aO e PrOClamar o resultado;

VIⅡ - reSOIver quest6es de ordem;

IX - enViar a Mesa Diretora da Camara a lista dos membros preseutes;
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X - declarar a pr匂udicialidade de praposi辞o;

XI - SuSPender a reuniao se as circunstancias o exlglrem;

XII - ProrrOgar a reuniao, de ofroio ou a requerimento;

XIⅡ - Onganizar a pauta;

XrV - COnVOCar reuriao extraordinina・ de oficio ou a requerimento da maioria dos membros da

COmiss着o;

XV葛aSSinar parecer com os demais membros da comiss5o.

Art. 39. A convoca辞O de reuniao extraordinaria de Comissfro serinviada ao Vereador, COnStando

Seu Objeto, dia, hora e local.

Paragrafo血oo. Se a convoca9aO Se最zer durante a reuniao ser各comunicada aos membros ausentes,

dispensada a fomalidade deste artigo.

Se辞0Ⅱ重

Das Comiss6es Permanentes

Art. 40. Durante a Sessao Legislativa fu皿Cionar50 aS Seguintes Comiss6es Pemanentes da C命mara:

I - Comissあde Legisla辞o’Justiea e Redapfb Final;

II - Comissao de Finan9aS, Or9amentO e Tomada de Contas;

III - Comiss都o de Sande e Assisteneia Social;

IV - Comiss急o de Educa辞O, Esportes e Cultura;

V - Comissあde Obras e Servi9OS P的licos e Agropecuaria.

Subsecao I

Das competencias das Comiss6es Per皿anenteS

Art. 41・ Compete a Comissあde Legisla9肴O,山sti9a e Redac5o Final manifestar-Se Sem Prg担zo

dos assuntos eapec綿cos das demais comiss6es, SObre todos os assuntos quauto ao aspecto

COnStitucional・ legal oujuridico e quanto a foma t6cnico-legislativa e de linguistica das praposi96es

I - manifestar sobre todas as mat6rias e proposi96es em tramita辞O na Camara;

II - fazer a redap為o final das praposi96es que sofrerem modifica96es em Comiss肴o ou em Plen各rio.

§ lO Se o parecer for pela inadmissibilidade total・ a ProPOSi9着O, ap6s publicapあdo parecer, Seri

arquivada.

§ 2O No caso do § lO desse artigo’O PareCer POderi ser submetido para delibera9看O Pelo Plehario,

no prazo de dez dias dteis contado da publicap肴o do Parecer, POr requerimeuto de um ter9O dos
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ara, Ou do Prefeito, em PrQjetos de sua iniciativa.

§ 3O Aprovado o parecer pelo Plenario em discussao e vota辞o血ca, a ProPOSi辞o serま

de finitivamente arquivada.

§ 4O R句eitado o parecer pelo Plen証o, a ProPOSicfb retoma患as comiss6es que devam manifestar-

se sobre o m6rito.

§ 5O Se o parecer for pela inadmissibilidade parcial, a Comissfro de Legisla辞o, Justiea e Redac各o

Final propori emendas visando a adequa9肴O do prQjeto.

§ 6O Em caso de devolu9aO aO autOr, eSte te重各prazo de 60 (sessenta) dias para dar prosseguimento

ao feito, Prorrogavel por ig脚l periodo・ desde que aprovado pela Comissao responsivel, SOb pena

de arqulVamentO.

Art. 42. Compete a Comissao de Finan9aS, O重曹amento e Tomada de Contas, manifestar-Se dentre

OutrOS, SObre os seguintes assuntos:

I - Plano plurianual de investimentos;

II - diretrizes or9amen偽rias;

HI - OrgamentO anual;

IV - Cr6dito adicional;

V置COntaS P劇)licas;

VI - PreSta9aO de Contas;

VII - Planos e programas mumcIPalS;

VIⅡ置aCOmPanhamento dos custos das obras e serv19OS;

IX - fiscalizacao de investimentos;

X - tributos em geral;

XI - rePereuSS肴O financeira das proposie6es;

XII - mat6rias relativas a fiscaliza辞O nO COntrole dos atos da administra95o p血blica municipal, bem

COmO O aCO血Panhamento e a fiscaliza辞O COnt各bil’financeira’OrCament証a, OPeraCional e

Patrimonial das unidades administrativas da Prefeitura e da Admihistra訊o indireta;

XIⅡ - Patrim6nio p心blico municipal;

XIV - aliena辞o de bens p心blicos;

XV - Patrim∂nio hist6rico, artistico, Cultural e natural;

ⅩVI - realizar relat6rio inicial do julgamento de contas do Prefeito.
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e a Comiss肴o de Sa請e e Assistencia Social manifestar-Se, dentre outros, SObre os

Seguintes assuntos:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‾ ‾‾‾‾つ_‾‾-‾ ‾.

I - POl王tica de s誼de;

II - a96es e servicos de sadde p的lica;

III - POlitica de assistencia e vigil急ncia sanit各ria e epidemio16gica;

IV - POlitica de saneamento b各sico;

V - POliticas relacionadas a prevengao de drogas e recuperacあde dependentes quimicos;

VI - POliticas voltadas aos portadores de deficiencia fisica;

VII - COntrOle de zoonoses.

Art. 44. Conxpete a Comissあde Educa9aO’Eaportes e Cultura, manifestar-Se, dentre outros, SObre

OS Seguintes assuntos:

I - POlitica e sistema educacional e cultural;

II - POlitica de desenvoIvimento e protecao do patrim6hio hist6rico-geOgrifico, arqueO16gico,

Cu血ral’artistico’Cient脆co e arquivistico;

III - aSSuntOS atinentes aos direitos e garantias fundamentais e a cidadania;

rV - aSSuntOS relativos a familia・ mulher’Crianga, adolescente, idoso e g則POS SOCiais minorifarios.

V - prOmO9義o dos eventos mumcIPalS;

VI - POlitica de promo辞o da educa辞o鱈sica, e do deaporto amador em geral;

VH - POlitica de ineentivo do esporte e sua subvencao;

VⅡI - POlitica de desenvoIvinento e incentivo ao turismo;

IX - tratar de assuntos relativos aos Direitos Humanos.

Art. 45・ Corxpete a Comiss着o de Obras e Servieos P。blicos e Agropecu証a manifestar葛Se, dentre

OutrOS, SObre os seguintes assuntos:

I - Obras p心blicas;

II - desenvoIvimento uめano;

III - POliticas relacionadas a praeas e jardins;

IV - desenvoIvimento do com6rcio e in(ぬstria;

V - PaVimenta辞O, eStradas e ruas;
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indistria, Con6rcio e agropecuaria;

VII - mat6ria referente ao patrim6nio p請lico e ao regime juridico-administrativo dos bens p冊licos;

VⅡI - direito u血anistico Iocal;

IX - regulamentap款o sobre edifica96es;

X - tOmar OutraS ProVid台ncias destinadas a defesa e a preservapfb do ecossistema, fauna e flora do

Municipio;

XI - COnServa辞O da nattneza, defesa do soIo e dos recursos naturais;

XII - PrOte9aO do ambiente・ COntrole da polui辞o, COleta seletiva, tratamentO e destina辞o final do

重ixo;

XIⅡ - reCuPerapaO ambiental de prqjetos que verse sobre expIora9あde recursos hidricos, minerais

e珊orestais;

IX - tratar de assuntos relativos aos Direitos do Consumidor.

Se鈎O重V

Das Comiss6es Tempor縞as

Art. 46. As Comiss6es Tempor証as sao:

I - eSPeClalS;

II - de inqu6rito;

IⅡ - de representa辞o;

IV裏PrOCeSSanteS.

Art. 47. Ressalvadas as previs6es legais e regimentais em contririo, aS Comiss∂es Tempor各rias

SeraO Criadas mediante requerimento de l/3 (um ter9O) dos Vereadores, aproVado por maioria

Simples, indicando a finalidade prevista, O n心mero de membros e o prazo de funcionamento, que

POder各ser prorrogado.

§ lO Na hip6tese da Comiss為o Parlamentar de Inqu6rito, O Primeiro signat証o do requerimento far各

Parte da Comiss蚤o, nfb podendo, en億etanto, Ser Seu Presidente ou Relator.

§ 2O A pa血cipa辞o de Vereador em ConissあTemporiria ser各cumprida sem pr匂uizo de suas

fune5es em Comiss箆o Pemanente ou perante a C各mara・

Art. 48. Aplicam-Se aS Comiss5es Tempo屯rias’nO que COuber’aS di坤osi95es reginentais relativas

as Comiss6es Pemanentes.

Paragrafo bnico・ As reuni6es das comiss6es temporarias n肴o poderao coincidir com o hor紅io das

reuni6es da Camara, nem Ser COnCOmitante com o das Comiss5es Permanentes.

Subscl源O重
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Das Comiss6es E§PeCiais

Art. 49. Sao Comiss6es Especiais as constituidas para:

I - emitir parecer sobre propos19aO eSPeC綿ca a criterio da C含mara;

II - PrOCeder estudos sbbre mat6ria deteminada.

Par各grafo血ico. As Comiss6es Especiais ser5o constituidas pelo Presidente da Camara, de oficio

Ou a requerimento・ aSSegurando-Se’SemPre que POSSivel, O Principio da representa9あPrOPOrCional

Partidaria, dos blocos parlamentares ou das bancadas.

Subsecao II

Da§ Comiss6es Parlamentares de Inqu6rito

Art. 50. As Comiss6es Parlamentares de血qu6rito sあas que se destinam a apura辞O de fato

detem血ado ou den血cia’em materia de interesse do Municipio, SemPre que eSSa apura辞o exigir,

a16m dos poderes das Comiss6es Permanentes e que a elas sあigualmente atribuidos, POderes de

investiga9款o pr6prios das autoridades judiciais.

Par各grafo心nico. O§ PrOCedimentos de iustaura辞O e funcionamento das Comiss6es Parlamentares

de Inqu6rito deverao observar o que disp5e a legisla辞O e eSte Regimento Intemo.

Subse辞o IⅡ

Das Comiss6es de Repre§enta碑O

Art. 51. A Comiss款o de Representa辞o ser各constituida de oficio pelo Presidente da Casa ou a

requerimento de qualquer Vereadores, mediante delibera辞O maioria simples’Para eStar PreSente a

atos em nome da Camara.

§ lO A designa辞o dos membros ser各de competencia do Presidente da C含mara e, q雌mdo constituida

a requerimento de algum vereador, eSte dela fari parte presidindo-a.

§ 20 O ndmero de membros participantes da Comiss着o de Representa辞o ser各deteminado pelo

Presidente Camara e nela n5o havera suplencia.

§ 3O A represeuta辞O que implicar 6n雪Para a C含mara somente pode重各ser constituida se houver

disponibilidade or9amen偽ria e宜nancelra.

§ 40 Quando a C含mara se fizer representar em conferencias, reuni∂es, COngreSSOS Ou Simp6sios,

Ser看O Preferencialmente escolhidos para comporem a comissao os Vereadores que se diapuserem a

apresentar teses ou trabalhos relativos ao tem各rio ou que detenham atua誇O na drea.

Subse事象o IV

Das Comiss6es Processantes

Art. 52. As Comiss6es Processantes destinam-Se a instr関mentalizar:

I - ProCedimento instaurado em face de den血cia contra o Prefeito Municipal ou seu substituto legal,

POr Crimes de responsabilidade ou infra96es politico-administrativas, COminadas com a perda do

mandato, Observadas as disposi96es da legisla荷O federal pe血nente;
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O instaurado em face de den。ncia contra Vereador, POr infrap6es previstas em lei e

neste Regimento・ COminadas com a perda do mandato;　　　　　　’ ‾ r‾ _葛‾_▼‾‾ ‾‾‾" “‾ふ_

III - ProCedimento instaurado em face de representagiv co血a membros da Mesa da C含mara, naS

Situa96es previstas neste Regimento・ COminadas com a destitui辞o do cargo, Observados os

ProCedimentos definidos pela legisla辞o e por este Regimento.

TITULO II

DOS VEREADORES

CAPiTULO I

DO EXERC王cIO DA VEREANCA

Art. 53. E assegurado ao Vereador:

I - Participar de todas as discuss6es e votar nas delibera96es do Plen鉦o’Salvo quando tiver interesse

PeSSOal na materia, direta ou indiretamente, O que COmunicar各ao Presidente;

II - aPreSentar ProPOSic6es e sugerir medidas que visem o interesse coletivo, reSSalvadas as mat6rias

de iniciativa exclusiva do Executivo e da Mesa;

III - COnCOrrer aOS CargOS da Mesa e das Comiss6es・ Salvo inxpedimento legal ou regimental;

IV - uSar da palavra em defesa das proposie6es apresentadas que visem o interesse do Municipio,

Ou em OPOSicao as que julgar prg担diciais ao interesse p。blico, Sl串tando-Se aS limita96es deste

Regimento;

V - SOlicitar, POr intem6dio da Mesa’infomap6es das autoridades competentes sobre fato

relacionado com mat6ria legislativa em tramite ou, Sujeito猫scalizapao da Cama,a;

VI - O direito a inviolabilidade civil e penal por qualSquer de suas opini5es, Palavras e votos

relacionados ao exercicio do mandato e na circunscri9るO do Municipio;

VII - a nあobrigatoriedade de testemu血ar sobre infoma96es recebidas ou prestadas em raz各o do

exercicio do mandato・ Ou SObre pessoa que lhe confiou ou dele重eCebeu infoma9肴O;

VIII - a licenea do exercicio do mandato.

Art. 54. S各o deveres dos Vereadores, entre OutrOS:

I - q脚ndo investido no mandato, n肴O incorrer em incompatibilidade prevista na Constitui辞O, na

Lei Onganica do Municipio e neste Regimento;

II - Observar as deteminae6es legais ao exercicio do mandato;

III - desempe血ar五e血ente o mandato politico, atendendo ao interesse p心blico e as diretrizes

Partid名rias;

rV - eXerCer a COntentO O CargO que lhe for conferido na Mesa ou em Comiss肴o, naO POdendo

escusar-Se aO Seu desempe血o, Salvo no caso de ren血cia feita mediante justifica9者O eSCrita

apresentada em Plenario ou dispensa solicitada por motivo justo;
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ds reuni5es pontualmente, Salvo motivo de for9a maior devidamente comprovado,

e participar das vota96es’Salvo quando se encontrar impedido de faze-lo;

VI - manter O decoro parlamentar;

VⅡ - n為O tranSferir residencia para fora do Municipio no curso da legislatura;

VIⅡ - COnhecer e observar este Regimento;

IX - COmPareCer aS reuni6es, bem tr萄ado.

CAPiTULO II

DAS VAGAS, DA PERDA DO MANDATO E DA RENtINCIA

Art. 55. A vaga na Camara Municipal verificar-Se-a POr fal∞imento, ren血cia ou perda do mandato

de Vereador.

ArL 56. A ren血cia ao mandato deve ser manifestada por escrito ao Presidente da Camara Municipal

e se tomar各efedva e irretra偽vel depois de lida no Pequeno Expediente e publicada.

§ lO Considera-Se haver renunciado aquele que, COnVOOado, naO tOmar POSSe nO PraZO de quinze

dias nos temos deste Regimento.

§ 2O A vac会ncia, nOS CaSOS de ren血cia, Sera declarada pelo Presidente, em Plehario, durante a

reuni奮o.

§ 3O Perderi o mandato o Vereador apenas ap6s procedimentos estabelecidos nesse Regimento

Intemo e na legisla辞O federal’reSg脚rdado o devido contradit6rio e ampla defesa, e/ou quando

decretado j udic i almente.

CAPITULO III

DAS LICENCAS E DAS VAGAS

Art. 57. O Vereador poder各licenciar-Se nOS Seguintes casos:

I - POr mOtivo de doenca, devidamente comprovada;

II - Para tratar de interesse particular, Sem remunera辞O;

III - Para desempe血ar miss6es tempoねrias’de ca屯ter cultural ou de interesse do Municipio, COm

direito a remuneraあe diarias a serem fixadas a cada caso;

rV - Para OCuPar CangO nO SeCretariado municipal;

V- nOS CaSOS de licencas previstos no Decreto-Lei 5.452/43, que COntem a Consolidae6es das Leis

do Trabalho, Sem Pr匂uizo de sua rermnera9aO.

§ lO A licen9a PreVista no inciso II do caput desse artigo, dar-Se-a mediante requerimento dirigido

ao Presidente, devendo ser aprovada no expediente da reuni5o seguinte e s6 podefa ser r匂eitada

Pelo qu6mm de 2/3 (dois te重gos) dos Vereadores.

§ 2O O parlamentar que, POr decisaojudicial, eStiver impedido de compareeer as reuni6es considerar-
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nao lhe sendo devido a rem皿era辞O COneSPOndente ao periodo de afastamento.

§ 3O O Vereador que se licenciar para ooupar cargo no secretariado do Executivo Municipal, em

CaSO de exonera辞o, SOmente POdera assunir outro cango no secretariado ap6s decorridos 1 80 dias.

§ 4O O Vereador deve重各re肌nCiar ao seu mandato caso queira ocupar cargo no secretariado do

executivo municipal, auteS de findo o prazo previsto no § 3O desse artigo.

CAP王TULO IV

DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

Art. 58. Os subsidios dos Vereadores serao fixados por resolu9aO’em Cada legislatura para a

S心Sequente・ Observado os criterios estabelecidos na Constitui辞o Federal’na Lei Onganica do

Municipio e neste Regimento.

§ lO A nao realizapあde reuni着o por falta de qu6rum ou aus台ncia de materia a ser votada, n着O

prejudicara o pagamento de subsidio aos Vereadores nela presentes.

§ 2O Durante o recesso parlamentar, OS Subsidios serあpagos de foma integral.

§ 3O E direito do Vereador o recebimento do 13O e do ter90 de ferias.

§ 40 A fixac着o dos subsidios dos Vereadores dever各ser feita at6 180 (cento e oitentdy dias antes das

elei9∂es munlCIPalS, Ou nO PraZO que a Lei Onganica do Municipio deteminar.

Art. 59. Ser各realizado desconto no subsidio do Vereador que deixar de comparecer as reuni5es

ordi皿を正as.

§ lO O desconto conesponde ao valor de lO% do subs王dio.

§ 2O Considerar-Se置a ter COmPareCido a sessao plen各ria, O Vereador que assinar a folha de presenea

na sessao, Participar da votapao das proposi96es e peman∞er em Plen証o ate o encerramento do

grande expediente.

§ 3O A frequencia dos Vereadores as reuri6es ser各divulgada por meio eletr6nico.

§ 4O O Vereador poder各apresentarjus舶cativa por escrito, nO PraZO de at6 cinco dias ap6s o retomo

as atividades.

§ 50 A C含mara deliberar各sobre o desconto na reuni看o ordinaria seguinte ao da apresenta9寄O de

j ustificativa.

§ 6O N肴o apresentada justificativa no prazo estipulado nesse Regimento Intemo o Vereador tefa seu

s心bsidio desconぬdo.

§ 7O N着o se〇着o computadas faltas para os vereadores licenciados.

CAPITULO V

DAS LIDERANCAS, BANCADAS PARLAMENTARES E BLOCOS PARLAMENTARES

Art. 60. Para fins deste Regimento血temo, COnSidera-Se:
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representantes dos partidos politicos ou blocos parlamentares perante a casa

Legislativa e gozam de prerrogativas e atribuic6es regimentais;

II - bancada parlamentar: agruPamentO Organizado dos parlamentares de uma mesma representa辞O

ideo16gica ou partidiria;

IⅡ - bloco pariamentar: alianやa das representa96es parlamentares de dois ou mais partidos politicos

que passam a atuar na Casa Legislativa como uma s6 bancada, SOb lideranga comum.

Pa庵grafo血ico. O Vereador que se desvincular de seu partido perde o direito de exercer cango ou

fun辞O destinados a s脚bancada’Salvo §ou CargO na Mesa Diretora da Camara Municipal.

Se辞O量

Da Lideran印

Art. 61. Lider 6 o porta-VOZ da representa碕O da respectiva bancada e o intemediario entre esta e

OS 6rg50S da C金mara.

§ lO Cada bancada ou bloco parlamentar indicari a Mesa da C会mara Municipal, nO PraZO de 15

(quinze) dias da foma9aO da bancada ou do blooo, O nOme de seu lider, eSCOlhido em reuni登o por

ela realizada para este鰯m.

§ 2O A indicap肴o de que se trata o pa重各grafo anterior sefa encaminhada a Mesa Diretora da C合mara,

POr eSCrito, aSSinada por todos os membros da bancada.

§ 3O Enquanto nfb for feita a indicapao considerar-Se-a lider o Vereador mais idoso.

§ 4O O Chefe do Poder Executivo poder各indicar, dentre os Vereadores, um lider do Govemo por

meio de o鰹cio encaminhado a Mesa Diretora da Camara.

§ 5O A oposi辞o. parlamentar podefa indicar a Mesa, POr eSCrito・ um Vereador para exercer a

Lideran9a OS qualS gOZarfb de todas as prerrogativas concedidas ds liderangas.

Art. 62. A16m de outras atribuic6es regimentais, Cabe ao L王der:

I - inscrever membros da Bancada ou do BIoco Parlamentar para discutirem materia constante na

Pauta e falar na ordem do dia;

II置indicar candidatos da Bancada ou do BIoco Pa血amentar para concorrerem aos cargos da Mesa

da Camara;

IⅡ - indicar a Mesa da Camara membros da Bancada ou do BIoco Parlamentar para comporem as

COmiss5es e propor s心bstitui9aO;

IV置Cientificar a Mesa da C含mara de qualquer altera9fb nas Liderancas.

Art. 63. Sera facultado ao Lider, em Carater eXCePCional, uSar da palavra por a俺dois minutos, a fim

de tratar de assunto relevante e ungente ou responder a critica dirigida a Bancada ou ao BIoco

Parlamentar a que pertenga.

§ 1O Quando o Lider nao puder ocupar a tribuna, POde重をtransferir a palavra a un dos seus liderados.
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Omente Sera COnCedida, em ambas as fases da Ordem do Dia’depois de discutidas

Ou VOtadas ds mat6rias nelas constantes.

Se確0Ⅱ

Das Bancadas ParIamentares

ArL 64. Bancada 6 o agrupamento organizado de, nO minimo, 3 (tr6s) Vereadores de um。 m。Sma

representap肴o ideo16gica ou partidiria.

Art. 65・ Cada bancada terfum Lider como porta-VOZ, que Se重各O intemediario e血e esta e os 6rg看os

da C会mara Muhicipal.

Se蜜0Ⅱ量

Art. 66. E facultado as representac6es partic随as’POr decis肴o da maioria de seus membros,

COnStituir Bloco Parlamentar, SOb liderar坤comum’Vedada a participap5o de cada uma delas em

§ 1O A constitui9aO do BIoco Parlame血e as alterae6es nele verificadas serao con皿icadas por

escrito a Mesa da C会mara, Para regis億O e Put)1ica辞O.

§ 2O O BIoco Parlamentar ter各o tratanento dispensado as Bancadas.

§ 3O A escolha do L王der ser各comunicada a Mesa da Camara at6 15 (quinze) dias ap6s a constitui辞o

do BIoco Parlamentar・ em documento subscrito pela maioria dos membros de cada representa辞O

Partidiria que o integre.

§ 4O As Lideran9aS de Bancadas coligadas em BIoco Parlamentar tem suspensas suas atribuic5es,

direitos e prerrogativas regimentais e demais prerrogativas legais.

Art∴ 67. Nあser各admitida a constitui蜜O de BIoco Padamentar integrado por menos de t式es

Vereadores.

§ lO Se o desligamento de uma representapao partid証a implicar em composi辞o nun6rica menor

do que a fixada no caput, devera o BIoco Parlamentar se adeq閲r ao Regimento Intemo no prazo de

Cinco dias血eis, SOb pena de extin辞O.

§ 20 DissoIvido o BIoco Parlamentar ou mod壷cada a sua composi辞o肌m6rica, Ser各revista a

ParticipaやるO das rapresenta96es partid鉦as ou dos BIocos nas comiss6es, Para O fim de

redistribui9肴O de lugares, COnSOante O Principio da prapo重℃ionalidade partid各ria.

§ 3O A represent姉o partid壷a que se te血a desvinculado de BIoco Parlamentar ou a que te血a

integrado BIoco posteriomente dissoIvido, naO POderi participar de outro na mesma sessfro

legislativa ordin各ria.

TITULO III

DO PROCESSO LEGISLATIVO

CAPfTULO I

DAS PROPOSIC6ES E DA SUA TRAMITACÅo
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Se確O賞

Das Modalidades de Proposi辞o e de Sua Forma

Art. 68. Proposi9蚤O 6 toda mat6ria levada a Plen各rio’Para apreCia9aO e delibera9aO’Ou decisao pelo

Presidente, qualquer que s♀ia O Seu O匂eto.

Art. 69. Sfro modalidades de proposi辞o:

I - ProPOSta de emenda a Lei Organica do Munieipio;

II - prqieto de lei complementar;

IⅡ - prqjeto de lei ordin鉦a;

IV - PrQjeto de decreto legislativo;

V - Prqieto de resolu荷O;

VI - Prqjeto substrfutivo;

VII - emenda e subemenda;

VIⅡ - PareCer das Comiss6es Pemanentes;

IX - relat6rio das Comiss6es Especiais de qudquer natureza’das Comiss6es Processantes e das

Comiss6es de Representa辞o;

X - requerimento.

Art. 70. As proposi96es devefro ser redigidas em temos claros’O軸ivos e concisos, em lingua

nacional’na OrtOgrafia oficial e assinada pelo seu autor ou autores.

§ l O Considera-Se autOr da proposie肴o, Para efeitos regimentais, O Seu Primeiro signatalio, Sendo de

COautOreS OS demais signatarios que se segulrem a Primeira.

§ 2O Ao signat証o da proposi9奮O S6 6 1icito dela retirar sua assinat耽antes da sua apresentacao em

§ 3O Todas as proposicdes deverao conter ementa indicativa do assunto a que se referem.

Art. 7l. O Vereador n着o poderi apresentar proposi9各O que g耽de identidade ou semelhan9a COm

Outra em tramitapao.

ArL 72・ Salvo os prQjetos que exIJam PrOOedimentos eapeciais, Sua apreCia9肴O OCOrrer各em tumo

心nico.

§ lO Cada tt]mO 6 cons血ido de discussao e votacあ.

§ 2O Fica vedada a realiza辞o de duas discuss6es ou vota96es do mesmo pr華to em reuni着o血ca.

Art. 73・ Das proposie6es se重めextraidas c6pias para publicap5o fisicas e′ou digitais, fomacるo de

ProCeSso S岬lementar e fomecimento aos vereadores・ bem como os despachos proferidos, PareCereS
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ucidativos ate sua tramitap寄o.

A巾74. A proposi辞o arquivada no final da Legislatura ou no seu curso podera ser desarquivada

SOmente a Pedido do autor・ devendo ser aprovado seu desarqulVamentO em Plehario.

Se確0Ⅱ

Da Distribui班o da Proposic訊o

Art. 75. Recebidas, aS ProPOSi96es serao劇meradas e publicadas’Sendo posteriomente distribuido

ds Comiss6es e Vereadores para, nOS termOS regimentais, Ser Objeto de parecer ou de delibera9るO.

§ 1O Serあdistribuidas c6pias fisicas e/ou digitais dos prqietos a cada Vereador.

§ 2O Ap6s emissao de pareceres pelas Comiss6es, OS Pr句etos serfro enviados a Mesa Diretora da

Camara para sua inclus都o na ordem do dia.

§ 3O A distribui辞o de proposi辞o ds comiss6es 6 feita de acordo com sua pertinencia tematica.

Art. 76. Todos os prQjetos depende聴o de parecer da Comissfro de Legisla辞o, Justica e Reda辞o

Final’Salvo diaposi9あcontr抽a do Regimento Intemo ou da Lei Organica.

Art. 77. Distribuida a proposi辞o a mais de uma Comissao, Cada q脚l dafa parecer isoladamente,

exceto no caso de reuniao co心血ta.

Paragrafo血ico. Salvo disposicfro contriria as proposi96es tramita露o conjuntamente para as

COmiss6es que forem distribui心s.

ArL 78. A audi台neia de qualquer Conrissao sobre deteminada mat6ria podefa ser requerida por

Vereador ou Comissao, Salvo:

I - Se a COmPetenCia da comissao nao g脚rdar rela辞o com a ma俺ria contida na proposi辞o;

II - quando a compet6neia para dar parecer for de comissao especial ou da Mesa.

Se辞0Ⅱ量

Do Prqieto

Art. 79. Ressalvada a iniciativa privativa, a apreSenta辞O do prqjeto cabe:

I - aO Vereador;

II - a Comiss奮o ou Mesa Diretora da C叙nara;

IⅡ - aO Prefeito Municipal;

IV - aOS Cidadaos na foma da Lei Organica Municipal e Constitui辞O da Rep請lica.

Art. 80. Sao de iniciativa exclusiva da C含mara Municipal, aS Seguintes atribui96es, expedindo-Se aS

respectivas nomas :

I - eleger sua Mesa Diretora;
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Regimento Intemo;

III - Organizar os serv19OS administrativos intemos e prover os cangos respectivos;

rV - ProPOr a Cria9aO Ou eXtineao dos cargos dos seus serv19OS administrativos intemos e a fixapあ

dos respectivos vencimentos;

V - fixar’nOS temOS da Constitui辞o da Rep皿ca e na Lei Onganica Munieipal, OS Subsidios do

Prefeito・ do Vice-Prefeito・ dos Secretarios Municipais e dos Vereadores;

VI - reg担star os subsidios mencionados no inciso anterior, na foma e condi96es estabelecidas pela

legislapao pr6pria;

ViI - COnCeder licen9a aO Prefeito・ aO Vice-Prefeito e aos vereadores;

VIII - autOrizar o Prefeito a ausentar-Se do Municipio por mais de quinze dias;

IX - julgar as contas do Prefeito;

X - eStabelecer e mudar temporariamente o Iocal de suas reuni6es;

XI - Criar Comissao Parlamentar de Inqu6rito nos temos da legisla9るO vigente;

XII - SOlicitar do Prefeito Municipal a abe巾ra de creditos adicionais suplementares e eapeciais ao

Or9amentO da C会mara que possibilitem c。)rir os gastos necess鉦os ao seu regular funcionamento.

Art. 8l. A materia constante de prQjeto de Lei r匂eitado somente poderi constituir objeto de novo

PrQjeto na mesma Sess為o Legislativa por proposta de 2′3 dos membros da C各mara Municipal.

See負oⅣ

Do Prqieto de Lei Ordindria

Art. 82. Recebido, O PrQjeto ser各肌merado・ Publicado e incluido na ordem do dia para ser

apresentado em Plen誼o・ Sendo posteriomente distribuido ds Comiss5es para, nOS temOS

regimentais, Ser O寄eto de parecer ou de delibera荷o.

ArL 83. O prqjeto de Lei Ordin各ria 6 aprovado por maioria simples’em血ca discussあe vota9fro,

Sendo enviado ao Prefeito Municipal que, aquleSCendo, O SanCionar各.

A巾84. O Prefeito・ COnSiderando o prQjeto de Lei, nO tOdo ou em parte, inconstitucional 。u 。。ntr誼。

ao interesse p冊lico・ Vefa-lo-かotal ou parciahente’nO PraZO de quinze dias血eis, COntados da data

do recebimento e comunicar各nas 48 horas seguintes ao Presidente da C会mara os motivos do veto.

Pafagrafo dnico. Decorrido o prazo constante do caput deste artigo sem a manifesta9aO do Prefeito,

O PrQjeto sera considerado sancionado tacitamente, Cabendo ao Presidente da Camara promulgar e

Publicar a Lei, nO PraZO de 48 horas.

Se鋒0V

Do Projeto de Lei Complementar

ArL 85. Os prQietos de Lei complementar tramitam em dois tunos e devem ser aprovados pela

maioria absoluta dos membros da Camara.
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§ lO SあLeis Complemeutares as expressamente indicadas na Lei Organica Municipal.

§ 2O E vedada a realizapao da primeira e segunda vot締o de prqjeto de Lei Complenentar na mesma

reunlaO.

Se辞0 V量

Dos Prqjetos de Reso賞u確o e de Decreto Legislativo

Art. 86. Os prqietos de resolu9訊o s急o destinados a regular mat壷a de interesse intemo e de

COmPetenCia privativa da Camara Municipal.

Parigrafo血ico. Para materias que impliquem na estrutura administrativa da camara a competencia

sera da mesa diretora.

Art. 87. Os prqjetos de decreto legislativo consistem em atos nomativos que t台m por finalidade

Veicular as mat6rias de compet台ncia exclusiva da C金mara Municipal e que gerem efeitos extemos a

esta.

Art. 88. Os prQjetos de decreto legislativo n訊o se s可eitam a san9aO do Prefeito.

Art. 89. As resolu96es e os decretos legislativos s訊o promulgados pelo Presidente da Camara e

assinadas com o primeiro Secret紅io no prazo de 48 horas, a Partir da aprova辞o da redap肴o宜nal do

PrQj eto.

Se鋒0 V重量

Dos requeri血entOS

Art. 90. Os requerimentos stjeitam-Se:

I - a despacho do Presidente da Camara;

II - a deliberapao de Comissao;

IⅡ - a delibera9aO do Plen紅io.

§ 1O Os Requerimentos serfb apresentados, discutidos e votados na mesma reuniao.

§ 2O Aos Requerimentos de que trata o inciso II, aPlica-Se, nO que COul〕er, OS PrOCedimentos

estabelecidos para requerimentos sujeitos a delibera95o do Plenario.

§ 3O Os requerimentos deve露o ser incluidos na ordem do dia, devendo-Se Observar os demais prazos

de publica辞o da pauta.

Art. 9 l. Os requerimentos s訊o s心bmetidos apenas a uma vota辞o.

Subse頭o I

Dos Requerimentos Sujeitos a Despacho do Presidente

Art. 92. Sera deapachado pelo Presidente o Requerimento que solicitar:

I - a Palavra ou a desist台ncia dela;
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II - 1icen印de Vereador’naS hip6teses previstas neste Regimento;

IH - POSSe do Vereador;

IV - retifica辞o de ata;

V - 1eitura de mat6ria para co血ecimento do Plenario;

VI - inser9aO de declaracるo de voto em ata;

VⅡ - COnStitui9fro de comiss着o especial para proceder a estudos sobre mat6ria deteminada;

VⅢ - retirada, Pelo autor, de proposi9看O Sem PareCer Ou COm PareCer COntririo;

IX - Verifica辞o de votapao;

X - informa辞O da ordem do dia;

XI - nOmea9あpara comiss6es;

XII - leitura da proposICaO a Ser discutida ou votada;

XIⅡ - inte肌p辞o da reuniao para receber personalidade de relevo;

XIV - rePreSentaeるO da C合mara por meio de comiss訊o;

XV - requisicao de documentos dos arquivos do Poder Legislativo;

XVi - inclusao・ na Ordem do dia, de proposi辞o, COm PareCer, apneSentado pelo requerente;

XVII - Prorroga9aO do hor各rio de reuni6es;

XVHI - VOta辞O, da emenda ou dispositivo;

XIX - designapao de substituto a membro de comiss肴o;

XX - COnVOCa肇O de reuniao extraordin証a, nOS CaSOS PreVistos neste Regimento;

XXI - PrOrroga9あde prazo para emitir parecer;

XXII - COnVOCapaO de reuni訊o especial;

XXIⅡ - destina辞O da prhneira parte da reuniあa homenagem especial.

Par各grafo dnico. Os requerimentos feitos oralmente dever訊o constar em ata.

Subse辞o II

Dos Requerimentos Sujeitos a Delibera車o do Plen釦io.

Art. 93. Se重各submetido a votac都o’PreSente a maioria dos membros da Camara, O Requerimento

escrito que solicitar:
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I - retirada de tramita碕O de proposi辞O de autoria do requerente, COm PareCer favorivel;

II - VOta辞O POr determinado processo;

IⅡ - VOtaeあpor partes;

rV - Preferchcia’na discussfro ou vota辞O, de uma praposi辞o, SObre a outra da mesma esp6cie;

V - inclus肴o, na Ordem do dia, da proposICaO que nあseja, de autoria do requerente;

VI - infoma9des as autoridades munlCIPalS POr atO Oficial da Camara Municipal;

ViI - indica9fb de realiza辞O de obra ou servleO aO Executivo municipal;

VⅢ - COnVOCa辞O de Secre偽rio ou assessor da administra9肴O municipal;

IX - regime de urgencla Ou a Sua retirada;

X - deliberae肴o sobre qualquer outro assunto nあespecificado expressamente neste Regimento e

que nao se refira a incidente sobrevindo no curso da discussfb e votac肴o.

§ 1O O requerimento a qual se refere o inciso Vi e ViI n都o impede o Vereador de realizar pedido de

infoma9∂es ou fazer indicacao de maneira individ脚l por meio de oficio.

§ 2O O Vereador nao poderi apresentar mais que t〇台s requerimentos, POr reuniao, que dispo血am

das materias atinentes do inciso VI e ViI.

§ 3O A materia que for apresentada em duplicidade ser各considerada pr匂udicada, em detrimento do

PrmelrO requerimento protocolado.

Se班0 V重量

Das Emendas

Art. 94. Emenda 6 a proposi9fb apresentada como acess6ria de outra e se classifica em:

I - aditiva, a que Se aCreSCenta a Outra PrOPOS19aO;

II - mOdificativa, a que altera dispositivo sem modifica-lo substanciahente;

III - Substitutiva, a apreSentada como suced含nea:

a) de dispositivo;

b) integral de proposi9都o, CaSO em que PaSSa a denominar-Se Substitutivo.

IV - SuPreSSiva, a destinada a excluir dispositivo;

V - individual o重やamen偽ria, a que Se destina a prever execu辞O O重やamen偽ria espec綿ca.

Art. 95. A emenda, quando a sua iniciativa, 6:
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POdendo ser individual ou coletiva;

II - de comissfb, quando incorporada a parecer;

III - do Prefeito Municipal, a ProPOSi辞o de sun autoria, nOS mOldes do artigo anterior.

Art. 96. Denomina-Se S心bemenda a emenda apresentada a outra emenda em Comissao, Ou nO CurSO

da discuss各o daquela.

Art. 97. A emenda seri admitida:

I - Se Pertinente a materia contida na proposi9aO Prineipal;

II - Se incider競e sobre um s6 dispositivo, Salvo mat6ria correlata.

Art. 98. Nao serao admitidas emendas nas seguintes proposic6es:

I - nOS Prqjetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, que importem em aunento das despesas

Originalmente previstas;

II - naS PrOPOSi95es de iniciativa exclusiva da Mesa Diretora da Camara que importem em aumento

de despesa prevista.

§ 1O Havendo a necessidade de apresentaefb de emenda, O Presidente, POdefa adiar a discuss着o e

VOta9邑O Para a ProXlma reuniao, eStipulando-Se O PraZO m各Ximo para que a emenda s♀ja apresentada.

§ 2O互vedada a apresenta辞o de emendas ap6s a publicap春o do prqjeto em pauta para discussao e

VOta辞0.

Art. 99. As comiss6es apenas analisa魁o as emendas que forem apresentadas antes da aprova9aO do

PareCer.

Par各grafo dnico. Por decisあda maioria al)SOluta dos membros da c命mara, em at6 tres dias dteis, aS

COmiss5es poder肴o emitir parecer das emendas que forem apresentadas fora do prazo previsto no

CaPut deste artigo.

CAPITULO II

DO REGIME DE URGENCIA

Se碕O量

Do Regime de Urgencia de Inicia慣va do Executivo

Art. 1 00. O Prefeito, havendo interesse pdblico relevante devidamente justificado, POde solicitar

urgencla Para a apreCia辞O de prQjetos de sua iniciativa"

§ 1O Por solicita辞O de qualquer Vereador, a C各mara deve着るaprovar o regime de urgencia dos

Prqietos de iniciativa do executivo, desde que devidamente justificado, POr maioria al)SOluta dos

membros da Camara.

§ 2O Solicitado o regime de urgencia, Se a Camara Municipal n各o se manifestar em ate quinze dias

sobre o prqjeto, Seri ele incluido na ordem do dia, Para discuss5o e vota辞o, SObrestando-Se aS

demais proposi9des para que se ultime a votap肴o.
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§ 3O Contar-Se-各o prazo a partir do momento em que o prQjeto for apresentado na reunifb ordin各ria

ou extrao重din壷a da Camara.

§ 4O O prazo nao corre em periodo de recesso da Camara Municipal.

§ 5O Quando o prQjeto estiver sbb o regime de urg台ncia, nfb sera deferido o pedido de vistas,

diligencia ou adiamento de discussあe votapao.

Art. 101. Sempre que o pr句eto for distribuido a mais de uma comiss訊o, eStaS POderao, a Crit6rio de

SeuS Presidentes, reunirem-Se COrjuntamente para, nO PraZO de cinco dias, emitirem parecer.

Art. 1 02. Esgotado o prazo sem pronunciamento das comiss6es, O Presidente da C会mara poder各, Se

assim o desejar, ineluir o prQjeto na ordem do dia para vota辞o, Ou designar um relator para, nO

PraZO de 48 horas, emitir parecer sobre o prQjeto e emenda se houver.

Se碕0Ⅱ

Do Regime de Urgさncia do Legislativo

Art. 103. Por requerimento devidamente fundamentado da Mesa, de Comissao competente para

OPinar sobre a materia ou de l/3 (un ter9O) dos Vereadores, O Plenario poder各d∞idir, POr maioria

Simples, Pela tramita辞O de proposie6es em regime de urgencla.

Par各grafo hico. Quando o prQjeto estiver sbb o regime de urgencia, n5o se重a deferido o pedido de

Vistas, dilig台ncia ou adiamento de discuss肴o e vota辞O・

Art. 1 04. O regime de urgencia de iniciativa do Legislativo implica:

I - nO PrOmmCiamento das Comiss6es Pemanentes sobre a propos19aO, nO PraZO CO可unto de cinco

●　　~

dias, COntado da aprova辞O do regime de urgencla;

II - na inclusfo da proposi辞O na Pauta da ordem do dia, na Prmelra reuniao plen誼a seguinte ao

t6mino do prazo宜xado no inciso anterior, COm Ou Sem PareCer, SuSPendendo-Se a deliberae登o

quanto aos demais assuntos, Para que Se ultime a vota車O.

§ lO O prazo previsto no inciso I n奮o corre no periodo de recesso da Camara Municipal.

§ 2O A exting5o do regime de urgeneia depender各de requerimento de l/3 (um tereo) dos Vereadores,

devidamente fundamentado, Sujeito a deliberac急o do Plenario por maioria simples.

CAPITULO III

DAS DELIBERAC6ES

Se辞O量

Das normas gerais das deIiberac6es

Art. 105. As deliberac6es obedeeer着o as normas atinentes ao seu respectivo tramite legislativo.

§ 1O O Vereador poder各pedir vista do prQjeto pau血do, anteS de iniciada a vota辞O, devendo-1he ser

COnCedida pelo prazo de seis dias.

§ 2O Uma vez realizado o pedido de vista, O PrQjeto seri redistribuido para todos os Vereadores para
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do pemitida a concess着o de novas vistas aos demais Vereadores.

§ 3O A vista poderi ser prorrogada por mais vinte dias por delibera辞v do pleniirio.

§ 4O Encerrada a vista, O Pr華to contin脚fa a tramita辞O na meSm。 fas。 。m S。 。n。。nt,aVa.

§ 5O O procedimerfro de aprovagiv de Lei Ordin鉦a aplica-Se, nO que COuber’aS demais esp6cies

legislativas.

Sec負oⅡ

Da Discussao

Art. 106・ Discussao 6 a fase de debate da proposicao.

§ 1O A discuss肴o da proposi辞o seri feita no seu todo, inclusive emendas.

§ 2O Fica vedada a apresenta辞o de novas emendas durante a discussao dos pr垂tos.

Art. 107. Somente poderi ser objeto de discuss着o a proposi9肴O COnStante da 。rd。m d。 dia.

§ lO De toda proposi辞O, anteS de inicia心a discussao’Sera fomecida c6pia a cada Vereador.

§ 2O A palavra se重各dada ao Vereador na medida que for solicitada.

ArL lO8. Por decisao do plen各rio’a discus着o poder各ser adiada uma血ca vez, POr nO m各ximo dez

dias, Salvo disposi辞o contrdria.

§ 1O N着o se admitifa adiamento de discussao para os pr垂tos em regime de urgencia, Salv。 n。S

hip6teses em que o adiamento for praticivel considerando-Se O PraZO final.

§ 2O O requerimento de adiamento que for apresentado no decorrer da discuss奮o ficart亘rg担dicado

Se n5o for votado imediatamente, S辞por細ta de qu6則m Ou POr eSgOtamentO do tempo da reunido.

§ 3O Na hip6tese do par各grafo anterior, O re叩erimento nao podera ser renovado.

§ 4O A proposie5o que nao tiver sua discussあencerrada na mesma sessao ser各apreciada na sessfro

imediata.

Art. 1 09. O encerramento da discuss肴o darse〇五Pela ausencia de novos oradores.

Se辞0Ⅱ量

Do Processo de Votacao

ArL l 10・ O processo de vctacfro consiste nos atos complementares idiscussあpelo qual o Plen各rio

manifesta sua vontade deliberativa.

§ lO Estara impedido de votar o Vereador que tiver sobre a mat玩a interesse particular seu, de s。u

COrUuge・ de parente at6 terceiro grau, COnSanguineo ou afim.

§ 2O O Vereador presente a sess蚤o poder各abster-Se de votar, registrando sua inten辞o, COmPutando-

Se, tOdavia’Sun PreSenCa e VOtO Para efeito de qu6rum.
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impedido de votar faぬa devida comunica車o a Mesa, COmPutando-Se, todavia, Sua

PreSen9a Para efeito de qu6rum.

§ 40 Declarada iniciada a votap急o n訊o cabe mais discussあda mat6ria.

§ 5O N急o e pemitida justi鰯cativa de voto d脚ante a VOta9奮O.

§ 6O Inexistindo a possibilidade de desempate, a ProPOSi9都o n肴o ser各considerada aprovada

Art. 1 1 l. O Vereador que estiver presidindo a reuniao votafa em todas as proposi96es.

Art. 1 12. A votap款o da praposi辞O P五ncipal ser各global, reSSalvados os destaques e as emendas.

§ lO As emendas serao votadas uma a uma, anteS da proposi辞o principal.

§ 2O Caso h車a unanimidade, a emenda poder各ser votada junto com o prQjeto.

§ 3O Partes da praposi9着O Principal, Ou ParteS de emenda, aSSim entendido texto integral de artigo,

Paragrafo, inciso ou alinea pode重ao ter votapfb em destaque, a re叩erimento de qualquer Vereador,

aprovado pelo Plen鉦o.

§ 4O A parte destacada se屯votada separadamente antes da proposi辞o principal.

§ 5O O requerimento de destaque deve重各ser fomulado antes de iniciada a reuni訊o.

Art. 1 13. Quando no curso de uma votaeao esgotar-Se O temPO destinado a reuniao, eSte Sefa dado

COmO Prorrogado ate que se concl昭a vota辞O da mate壷a, reSSalvada a hip6tese de falta de n心mero

Para delibera95o, CaSO em que a SeSS奮O Sefa encerrada imediatamente.

Art. 114. O adiamento do processo de vota辞O depende de aprova辞O Pleharia, devendo o

requerimento ser fomulado ap6s o encerramento da discussao e antes do ato de vota辞o.

§ 1O O adiamento de votapao possui o prazo no maximo `luinze dias.

§ 2O N看o se admit壷adiamento de vota9都o para os prqietos em regime de ungencia, Salvo nas

hip6teses em que o adiamento for praticivel considerando-Se O PraZO final.

Art. 1 15. Sera nula a vcta嘩O que n訊o for processada nos temos deste Regimento.

Subse辞o I

Do Ato de Vota飼o

Art. 1 16. Sあesp6cies de votaやるO:

I - Simb61ica;

II - nOminal.

Par各grafo血ico. E vedada a vota辞O SeCreta.

Art. 1 1 7. Adotar-Se-a O PrOCeSSO Simb61ico para todas as votap6es, Salvo requerimento de qualquer

dos Vereadores ou diaposi辞o con龍瀧a.
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§ 1O Na votap5o simb61ica, O Presidente da Camara solicitari aos Vereadores que estiverem co血a

a materia que se manifestem.

§ 2O As proposi96es de eap6cies legislativas terao vota辞O nOminal.

§ 3O Nao sendo requerida de imediato a verificapao de vota尊O, O reSultado proclamado tomar-Se-a

definitivo.

Art. 1 18. Adotar-Se-a VOta辞O nOminal sempre que qualquer Vereador solicitar’Ou qunndo lei ou

este Regimento assim o exlglr.

§ 1O A vota辞O nOminal processar-Se-a mediante a chamada dos Vereadores pelo Presidente, POr

Ordem alfab6tica, OS quais responder各o ``a favor,, ou “contra,,, Cabendo ao Secre偽rio anotar os votos.

§ 20 Encerrada a votacao’O Presidente proolama o resultado, n肴O admitindo o voto de Vereador que

tenha entrado em Plen各rio ap6s a chamada do仙imo nome da lista geral.

CAPITULO V

DA ORDEM DOS DEBATES

Art. 1 19・ Os debates realizam-Se em Ordem e solenidade, n着O Sendo pemitido o uso da palavra sem

que esta tenha sido concedida pelo Presidente.

§ lO Os Vereadores dever着o pemanecer nas respectivas bancadas no decorrer das reuni6es.

§ 2O Os Vereadores poderao optar por falar de seu assento ou da tribuna.

豊‡誓慧豊富謀議雑誌罵豊霊諾諾蒜霊蒜
や1icれeL

§ 4O C6pias de eventuais documentos lidos no Plenario ou nas Comiss5es ser看o entregues a Mesa e

PaSSam a fazer parte do arquivo da Camara.

Art. 120. O Vereador te庵direito a palavra nas fomas previstas nesse regimento intemo.

Art. 121. O Vereador, PeSSOalmente ou por meio de seu lider, POder各solicitar a palavra:

I - nO Pequeno Expediente, nOS CaSOS PreVistos nesse regimento;

II - na discuss看o de praposleaO, ap6s o an心ncio da ordem do dia;

IⅡ - naS Considerap6es Finais.

Art. 122. Q脚ndo mais de um Vereador solicitar a palavra para discuss訊o, O Presidente da Camara

COnCeder各a palavra na seguinte ordem:

I - aO autOr da proposi車o;

II - aO relator;
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VOtO VenCido ou em separado;

IV - aO autOr da emenda;

V - aOS demais Vereadores, Observada a ordem de solicita辞O.

§ 1O Durante a discuss訊o, O Vereador nao pode desviar-Se da matdia em debate.

§ 2O E vedado ao Vereador perturdar a ordem dos tral)alhos, SOb pena de se stje血o infrator as

penalidades regimentais e do C6digo de Etica e Decoro parlamentar.

Art. 123. O Vereador tem o direito de prosseguir, Pelo tempo que lhe resta em seu pronunciamento

interrompido, Salvo na hip6tese de cassa辞o da palavra ou de ence皿mentO do Expediente.

Se鋒O量

Do Apa巾e

ArL 124. Aparte 6 a interven辞O breve e oportuna ao orador, Para indaga辞O, eSClarecimento ou

COnteSta辞O a prOnunCiamento do Vereador que estiver com a palavra e do assunto que estiver em

debate.

§ lO Nあse重各pemitido apar[e:

I - aS Palavras do Presidente, na COndu9あdo processo legislativo;

II - a declarapao de voto;

III - nO enCaminhanento de vota9各O;

IV - em explicapao pessoal;

V - a questfb de ordem;

VI - a PrOnunCiamento feito no Pequeno Expediente;

VII - quando o orador declarar que nao o concede.

§ 20 Os apartes・ aS quest6es de ordem e os incidentes.suscitades ou consentidos pelo orador serao

COmPutados no prazo que dispuser para o seu pronunclamentO.

§ 3O Para apartear o solicita重富autoriza辞O do orador.

§ 4O O aparte teri durap着o m各xima de dois minutos.

Se確oⅡ

Da Ordem e das Quest6es de Ordem

Art. 125. Em qunlquer fase dos trabalhos da sess訊o, POdera o Vereador falar ’’pela ordem”, Para

reclamar a observancia de noma expressa neste Regimento.

Pafagrafo inico. O Presidente n款o pode重各recusar a palavra a Vereador que a solicitar ’’pela ordem’一,

mas podefa interrompe-lo e lhe cassar a palavra se nao indicar desde logo o artigo regimental
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Art. 126. Toda ddvida na aplica辞o do disposto neste Regimento pode ser suscitada em ’一quest5o de

ordem'一.

§ lO E vedado fomular simultaneamente mais de uma questao de ordem sobre o mesmo assunto.

§ 2O As quest6es de ordem claramente fomuladas serao resoIvidas definitivamente pelo Presidente,

imediatamente ou dentro de quarenta e oito horas.

§ 3O Da quest訊o decidida pelo Presidente, Cわer各recurso para o plehario, desde que requerido por

l/3 dos Vereadores, Sendo decidido por maioriaわsoluta.

Se確0Ⅱ量

D租§ At握s

Art. 127. De cada reuni肴o da C会mara, lavrar-Se-各Ata dos trabalhos contendo sucintamente os

assuntos tratados a fim de ser submetida ao Plen各rio.

§ 1O As reuni6es ordin壷as e extraordinarias tamb6m serao gravadas em arquivos de如dio ou

audiovisual, que integrar着o a Ata a ser demminada a pa誼r desta data de ’’ATA ELETRONICA’’・

§ 2O A Ata conter各ainda, em eSPeCial:

I - natureZa e n血nero da Sess蚤o;

II - legislat鵬, SeSSfb legislativa, data completa, local de sua realiza辞o e hor壷o de inicio e termino

dos trabalhos;

ⅡI - nOmeS dos Vereadores presentes e dos ausentes;

IV ・ nOmeS dos Vereadores que presidiram e secretariamm os traba皿os;

V - registro dos hor壷os de inicio e t6mino da fala de cada orador e do respectivo objeto da fala;

VI - COnClusfb das votap6es nas delibera96es da C各mara.

§ 3O A Ata escrita se重各publicada pelos meios de comunica9fro oficial da C含mara em ate 48 horas a

Partir da sun aprovapao.

§ 4O Nao haveri transcri辞o integral das falas dos Vereadores, POdendo ser requerido ao Presidente

da Camara cをia da grava9aO de audio ou audiovisual da Sess5o de seu interesse.

§ 50 A ata da仙ima Sessfro Legislativa ordin壷a ou extraordin誼a serd submetida a aprecia碕O do

Plenario antes do encerramento dos trabalhos, independentemente do n血nero de Vereadores

PreSenteS.

Art. 128. A ata escrita deve患ser disponibilizada aos Vereadores’at6 o momento da publica9都o da

Pauta.

Art. 1 29. N肴o se realizando a reuni都o por falta de qu6調m Seri registrada a ocorrencia’COm mengfb

dos nomes dos Vereadores presentes e ausentes e da correapondeneia.
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CAPITULO VI

DAS REUNIOES EM GERAL

ArL 130. Reuni看o 6 a fase dos trあalhos legislativos destinados aos debates e delibera95es em

Plen五五〇.

Art. 13 l. As reuni6es da Camara serあordin各rias, eXtraOrdin各rias, SOlenes, COmemOrativas ou

eapeciais・ e Se重奇o p的licas・ Salvo delibera9fro em contr鉦o, tOmada pela maioria absolut租dos

Vereadores, quando ooorrer motivo relevante.

§ lO Qualquer cidad着o podera assistir as reuni6es da Camara, OCuPando a parte do recinto reservado

ao pbblico, desde que:

I - apreSente-Se COnVenientemente tr車ado;

II - n肴O POrte arma;

III - COnServe-Se em Silencio durante os trabalhos;

IV - naO manifeste apoio ou desaprova辞O aO que Se PaSSar em Plenario;

V - atenda as deteminap6es do Presidente da Camara.

§ 2O O Presidente deteminara a retirada do cidadfb que perturbar os trabalhos e evacuar各o recinto,

SemPre que julgar necessZirio,

§ 3O Antes do inicio de cada則niao podefa ser lida a mensagem do Preambulo a esta Resolu9あou

PrOferida uma ora辞o ecumenica, eXeCutado o Hino de Buritirama e o Hino nacional Brasileiro.

§ 4O Os aparelhos telefonicos poderao pemanecer em modo silencioso ou de reuni肴o, POdendo ser

atendidos apenas fora do Plenario.

Art. 1 32. As reuni6es da C合mara deve庵o ser realizadas no recinto destinado ao seu funcionamento,

Observadas as exce96es previstas na Lei Organica do Muricipio e neste Reg血ento.

Pa重各grafo血ico. Comprovada a impossibilidade de acesso aquele recinto ou q脚lquer o巾a causa

que impeea a sua utihzapao, POr decisao do Plenario, aS reuni6es poderao ser realizadas em outro

local.

Art. 133. A Camara somente se reunifa se presentes um ter9O de seus membros.

Paragrafo血ico. O disposto neste artigo n着o se aplica as reuni6es solenes, que Se realizarあcom

quulquer ninero de Vereadores presentes.

Art. 134. Durante as reuni6es’SOmente OS Vereadores e os assistentes da Camara poder着o

PemaneCer na Parte do recinto que lhes 6 destinada.

Se辞O重

Das Reuni6es Ordin各rias

Art. 135. As reuni6es ordinarias ocorrem nas sextas-feiras. iniciando-Se ds 1 8 horas.
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Art. 136. A reuni5o pfめlica ordinaria compor-Se一らpelo Pequeno Expediente, Ordem do Dia,

Tribuna Livre e Grande Expediente.

Subse9毎O量

Do Pequeno Expediente

ArL 137. A partir da hora fixada para o inieio da sessao, COm a PreSenCa minima de l/3 (um tereo)

dos Vereadores `叫e COmP6em a C含mara, O Presidente declarari aberta a reuniao iniciando_Se O

PequenO expediente.

§ 1O N5o se verificando o qu6rum de presen9a, O Presidente ag脚rda]毛durante 1 0 (dez) minutos que

ele se complete, naO Se COmPutando esse tempo no prazo de dura辞o da reuhiao.

§ 2O Se persistir a falta de ndmero, O Presidente declara重まque nao pode haver則nifb, deteminando

a atribui9fb de falta aos ausentes para os efeitos legais.

Art. 138. No Pequeno Expediente se竜:

I - realizada a apresenta辞O e aprOVa辞O da ata da sess都o anterior;

II - dada a ci台neia da rela荷o das conespondencias e oficios recebidos e enviados;

IⅡ - feita apresentapao de proposic6es em geral.

§ 1O A ata da reuniao anterior se重各disporibilizada para todos os Vereadores ate a publicaeるo da

Pauta da reunifo ordin餌a, POr meio eletr6nico ou fisico, Sendo apenas aprovada ou re舶cada

d町ante O Pequeno Expediente.

§ 2O Para retificar a a瓜o Vereador pode重各falar uma vez pelo prazo m各ximo de cinco mi肌tOS,

Cabendo ao Secretario prestar os esclarecimentos que se fizerem necessZirios.

§ 3O A leitu重“a da ata realizar-Se-a aPenaS POr Pedido de um te巧o dos vereadores.

§ 40 Cabe ao Presidente escolher q脚is ofroios e conespondencias ser肴o lidas pelo IO Secre偽rio ou

2O Secre偽rio no Pequeno Expediente, desde que s9jam disponibilizadas c6pias fisicas ou eletr6nicas

a todos os Vereadores.

§ 5O O Presidente da Camara, de oficio ou a requerimento, POdefa destinar a primeira parte da

reuni肴o ordin各ria a homenagem especial’Ou interromp6-la para receber personalidade de relevo.

Art. 139. As proposICOeS Ser都o apresentadas resumidamente, Salvo detem血a9aO diversa do

Presidente.

Art. 140. Para apresentar requerimento, Plやjetos e as demais mat6rias, teねo Vereador cinco

minutos, Sendo vedada a discussao da ma飴ria no momento de sun apresentapao.

Par各grafo hico. Mediante aparte, OutrO Vereador pode重をsolicitar infoma96es e esclarecimentos

SObre a mat6ria apresentada, nO mOmentO da sua apresentac5o.

Subse確o II

Da Ordem do Dia
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A血141. A ordem do dia ser各afixada no predio da Camara Municipal’disponibilizada pelos meios

Oficiais de comunica辞o e enviada por meio eletr6nico para todos os Vereadores, COm anteCedencia

minima de 24 horas antes de iniciada a reuni5o.

Pafagrafo血ico. As mat6rias apresentadas ap6s esse prazo n5o poder着o ser recebidas ou deliberadas

na reuniao ordinaria.

Art. 142. Na Ordem do dia ser肴o:

I - apreSentados os pareceres pelas comiss5es:

II - discutidas e votadas as proposie6es.

§ lO Aprovada a proposi辞O COm emendas, a Comissao de Legislapao, Justi9a e Redaeao fari a

reda辞O final na mesma reuni着o.

§ 2O Se complexa a integraliza9着O do texto pelas emendas aprovadas, a Comiss肴o de Legisla辞O,

Justi9a e Reda辞O POdera solicitar prazo de tr6s dias uteis para teminar a redacao, devendo texto

宜nal ter a concordaneia do Plenario.

§ 3O Cada Vereador tera ate cinco minutos para discussao inicial do pr垂to, Sendo a palavra

COnCedida a medida que for solicitada.

§ 4O Ap6s a manifesta9肴O em discuss各o inicial, OS Vereadores que ja se mahifestaram poderao fazer

uma replica de no maximo dois minutos.

§ 5O A apresenta9fb dos pareceres 6 facultativamente realizada e tem dun唾o de cinco minutos,

POdendo ser prorrogado por autorizacfb do Presidente.

Subse車o IⅡ

Da Tribuna Livre

Art. 143. Concluida a ordem do dia sefa dado espa9O Para utiliza辞o p的lica da Tribuna Livre, que

ser各facultativamente realizada.

§ 1 O Qualquer cidad5o pode requerer a utilizap5o da tribuna livre, devendo o Presidente autorizar

Sua utiliza辞O POr nO m銃mo de duas pessoas, ficando reservado o tempo de cinco minutos, Para

Ca心um’POdendo ser prorrogado por mais cinco minutos pelo Presidente.

§ 2O A inscri9肴O Para Tribuna Livre deve ser realizada com at6 24 horas de antecedencia para魚.lar

SObre assuntos gerais e at6 oito horas antes de iniciada a reuniao, Para細ar de prQjeto de lei pautado.

§ 3O No requerimento para utiliza9款o da Tribuna Livre dever各ser especificado o assunto a ser

tratado.

§ 4O Cわe ao Presidente da C各mara defe血a utilizacao da Tribuna Livre, devendo cassar a palavra

de qualquer orador que extrapolar o tema para o qual se inscreveu・

§ 5O Quando a inscri辞O for para falar de mat証a que est句a pautada para discuss看o e vota辞O, a

utilizacao da Tribuna Livre ocorrera antes de iniciada a ordem do dia.
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ivre pode ser utilizada para:

I - eXPOSleaO Ou debate de mat6rias de interesse da comunidade;

II - reivindica辞O de sol調辞O a Problemas enfrentados pela comunidade;

IⅡ - Para falar sobre proposi辞o legislativa;

IV - Para PreStar agradecimento;

V - Palestras e apresenta96es.

§ 7O Para a utiliza辞O da Tribuna Livre para palestras e apresenta96es, O temPO Se重各de at6 1 5 minutos

e poder各ser utilizada para esse fim apenas uma vez ao mes.

§ 8O Cada Vereador poderi solicitar a palavra por at6 dois minutos ap6s o orador encerrar sua

exposleaO na Tribuna Livre, CaSO queira esclarecer ou abordar o algum ponto do assunto exposto,

Vedada a r6plica.

§ 90 O orador que utilizar a Tribuna Livre somente poderi reutiliza-la 1 80 dias depois.

§ 1 0. O orador que tiver a palavra cassada por desrespeitar ordem do Presidente ficari impedido de

reutilizar a Tribuna Livre durante a legislatura.

Subse碑O重V

Do Grande Expediente

Art. 1 44. Encerrada a Tribuna Livre se重みaberta as “Considera96es Finais”, POr PraZO de dez minutos

a cada um, improrrogavelS, Para falar sobre assuntos de interesse geral, fazer comunicap都o de

acontecimentos relevar虹es, de falecimento de pessoa not6ria e para explicap6es pessoais sobre

palavras do Vereador proferidas ou conti心s em seus votos.

§ 1O O Vereador podefa usar as “Considerac6es Finais’’por uma血uca vez.

§ 2O O orador poder各pemitir aparte por no maximo duas vezes, Pelo prazo maximo de dois minutos

cada, Sendo o tempo descontado do orador.

§ 30 Para utiliza辞o das “Considera96es Finais’’o Vereador deve庵se inscrever at6 10 minutos antes

da reuni訊o, Sendo a ordem das falas definidas por sorteio・

§ 4O Ap6s a “Considera96es Finais”, O Presidente encerrara a reuni都o.

Se蜜0Ⅱ

Das Reuni6es Extraordindrias

Art. 145. As reuri6es extraordinarias realizar-Se-都o em qualquer hora ou dia da semana nelas nao

se podera deliberar sobre materia estranha a sua convoca9訊o.

§ 1O O Presidente da C各mara prefixar各o dia, a hora e as materias ou os assuntos a serem tratados, O

qual deveねser publicado visive血ente na Camara e nos 6rgaos de imprensa da Camara.

§ 2O A comunica確o aos Vereadores far-Se-a em reuniao, Ou POr meio de comunicado pessoal,
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Municipal.

nico, aCreSCido de editais em todos os pain6is nas depend台ncias da Camara

§ 30 A reuniao extraordin錆a somente poder各ser aberta com a presen9a da maioria dos membros

da Camara.

§ 4O A reuni看o legislativa extraordin壷a se重各convocada com antecedencia minima d。 tr6s dias 。

nela nao se tratar“e assunto estra血o a convoca辞O’Sendo vedado o pagamento de parcela

indenizat6ria, em raZfb da convoca車o.

§ 5O O prazo definido no pa脆grafo anterior podera, em CaSO de motivo relev。nt。 d。Vidam。nt。

justificado, Ser mitigado mediante aprovapあde 2/3 (dois ter9OS) dos membros da Camar。.

§ 6O Nao se pode aprovar atas das reuni5es ordin各rias em reuri6es extraordin各rias.

Art. 146. A convoca辞O eXtraOrdin名ria da Camara far_Se-各:

I - Pelo Presidente da Camara para o compromisso e posse do Prefeito e do Vice-Prefeito nos casos

de vacancia ou perda do mandato;

II - Pelo Presidente da C含mara, Pelo Prefeito ou a requerimento da maioria dos membros da Casa

em caso de urg6ncia ou interesse p的lico relevante.

DAS MA巾RTAS E DOS PROCEDIMENTOS SU肥ITOS A DISPOSIC6ES ESPECRAIS

CAPfTULO I

DA PROPOSTA DE EMENDA Å LEI ORGÅNICA MUNICIPAL

Art. 147. A Lei Org合nica podeIるser emendada mediante proposta.

I - de l/3 (um tereo), nO minino, dos membros da Camara Municipal;

II - do Prefeito Municipal.

§ lO O prqieto de emenda a Lei Organica Municipal sefa discutido e votado em dois tumos, COm

intersticio minimo de dez dias, COnSiderando-Se aPrOVado q脚ndo obtiver, em ambos, nO minimo

2/3 (dois ter90S) dos votos dos membros da C含mara.

§ 2O A emenda a Lei Onganica Municipal se重各promulgada pela Mesa da Camara com o respectivo

ndmero de ordem.

§ 3O A emenda a proposta sera tamb6m subscrita por no minimo um terco dos membros da Camara.

§ 40 Os prazos de an各lise pelas Comiss6es Regimentais sfro dobrados para deliberapao de Emenda

a Lei Organica.

Art. 1 48. Aprovada a redae5o final, a emenda a Lei Organica Municipal ser毎romulgada pela Mesa

da C含mara, nO PraZO de cinco dias’enViada a ptolicapao e anexada’COm O reSPeCtivo nbmero de

Ordem, aO teXtO da Lei Onganica Municipal.

CAPiTULO II
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DOS PRO鵬TOS DE NATUREZA ORCAMENTÅRIA

Art. 149. Os prqietos de Natureza Orcamentaria serao distribuidos em avulsos aos Vereadores e as

COmiss∂es a que estiverem afetos e encami血ados obrigatoriamente a Comissao de Finaneas,

Or9amentO e Tomada de Contas para, nO PraZO de quinze dias, reCeberem parecer.

§ 1O Pode重着o ser apresentadas emendas parlamentares e emendas individuais ao prqieto de lei

OrCament各ria, nO PraZO de at6 05 dias uteis, ap6s a emiss獄o do parecer da Comiss肴o de Finaneas,

Oreamento e Tomada de Contas, referido no caput desse artigo.

§ 2O As emendas individuais para a Lei O巧amen偽ria Anual observar5o o limite de l ,2% (un inteiro

e dois d6cimos por cento) da receita correr血e liquida prevista, Sendo que a metade deste percentual

Ser各destinada a a亨5es e servleOS Pdb量icos de sahde.

§ 3O O percentual destinado ds emendas individuais de execu辞O Or9amen協ria especHica ser各

igualmente subdividido para todos os Vereadores.

§ 4O As emendas individuais de execu辞o or9ame皿傑竜a espec綿ca poder都o ser reunidas a crit6rio de

cada Vereador.

§ 5O A Comiss訊o de Financas, Or9amentO e Tomada de Contas decidira em dois dias血eis pelo

recebimento ou nao das emendas, SOmente POdendo deixar de recebe-las por incoustitucionalidade,

ilegalidade ou antiregimentalidade.

§ 6O O despacho de recebimento ou nao de emendas ser各distribuido em avulsos aos Vereadores,

que terfb dois dias dteis para recurso.

§ 7O Os rec町SOS Ser執o emami血ados a Comiss奮o de Legisla9着O e Justiea, que tera dois dias血eis

para emitir parecer’Sendo definitiva a conclusfb desta.

§ 8O Enviado a Mesa, O PareCer Se重をPublicado, incluindo-Se O Pr匂eto na ordem do dia, Para

discuss奮o e vota9肴O, ap6s a apresenta9着O dos pareceres.

CAP王TULO HI

DAS COMISS6ES PARLAMENTARES DE ENQUERTTO

Art. 1 50. As Comiss6es Parlamentares de血qu6rito ser着o criadas mediante requerimento de l/3 (un

ter9O) dos membros da Camara, Para apura辞O de fato deteminado, em PraZO Certo, adequado a

consecu辞O dos seus fins.

§ 1O Poder肴o funcionar concomitantemente na Camara at6 quatro Comiss6es Parlamentares de

I虹qu証to.

§ 2O O Presidente deixar各de receber o requerimento que desatender aos requisitos regimentais,

cわendo dessa decisfo recurso para o Plenario, nO PraZO de O5 (cinco) dias, OuVida a Comissao de

Legisla辞O’Justi9a e Reda9aO.

§ 3O A Comissao Parlamentar de Inquerito funcionaI丘na sede da Camara, Sendo pemitida a

realizapao de diligencias extemas.

Art. 1 5 1. No interesse da investigae肴o, aS Comiss6es Parlamentares de Inqu6rito poder都o:
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ento de autoridade municipal・ intimar testemu血as e as inquirir sob comprohisso;

H - ProCeder a ver綿cae6es contabeis em livros, PaP6is e documentos de 6ngaos da ad血nistraeるo

direta, indireta’fundacional e, POr delibera9肴O do Plen鉦o, do Tribunal de Contas do Municipio;

III - requerer a intima辞O judicial ao juizo competente, qundo do n急o comparec血ento do intimado

Pela Comissao, POr duas convocac6es consecutivas.

§ lO Ser各assegurado aos investigados, quando nominalmente indicados, manifestarem-Se,

PeSSOalmente ou por procuradores constituidos’nO ambito da Comiss各o Parlamentar de Inqu6rito

acerca dos fatos que ens♀Iaram a Sua instanra辞o.

§ 2O A Comissao Parlamentar de Inqu6rito devefa manter em segredo as infomac6es obtidas

mediante quebra de sigilo bancario, fiscal ou telefonico.

Art. 152. O requerimento de foma辞O de Comiss着o Parlamentar de Inqu6rito dever各indicar,

necessariameute, a丘nalidade, devidamente fundamer直ada.

§ 1O A Comiss着o, que POdeねatuar tambem drrante o recesso parlamentar, tefa o prazo de cento e

Vinte dias, PrOrrog各Vel por at6 metade, mediante delibera碕O do Ple壷rio, Para COnelusao de seus

trabalhos.

§ 2O A Comissfb que n肴o se instalar e iniciar seus tral)a皿os dentro do prazo m各ximo de 15 (quinze)

dias estara automaticamente extinta.

§ 30 A Comiss奮o, devidamente instalada, POdera, a Criferio de seus membros, desenvoIver seus

trabalhos no periodo de recesso parlamentar.

Art. 153. A designa9蚤O dos membros das Comiss6es Parlamentares de Inqu6rito caber各ao

Presidente da Camara, ap6s ouvido os lideres’aSSegurando-Se, tantO quanto POSSivel, a

representa辞O PrOPOrCional patidるria, dos BIocos Parlamentares e das Bancadas.

§ lO O primeiro signat誼o do requerimento far各parte da comiss肴o, n訊o podendo ser sou Presidente

ou relator.

§ 20 As Comiss6es Parlamentares de Inqu6rito nao podem passar de uma legislatura para outra.

Art. 154. A Comissfb Parlamentar de血qu6rito elaborararelat6rio sobre a mat6ria, VOtando-O e

enviando-O a Publicacao, nO PraZO maXimo de quinze dias ap6s a conclus5o de seus trabalhos,

respeitado o disposto neste Regimento Intemo・

Pa重各grafo dnico. O Presidente da Comiss訊o devera comunicar, em Plen各rio, a COnClusao de seus

trabalhos, menCionando o encaminhamento do respectivo relat6rio para publica辞O.

Art. 1 55. A comissfb apresentar各relat6rio circunstanciado, COntendo suas conclus6es, O qual sera

encami血ado a Mesa, Para Publica9着O e ProVidencias de sua competeneia e, quando for o caso,

I - aO Minist6rio P劇)1ico;

II - aO Poder Executivo, Para aS PrOVidencias saneadoras de carater disciplinar e administrativo,

assinalando prazo habil para seu cumprimento;
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IⅡ - a Comiss都o de Finangas’Oxpamento e Tomada de Contas e ao Tribunal de Contas do Estado

Para aS devidas providencias;

rV - a autOridade a q脚l esteja afeto o conhecimento da mat6ria.

Art. 156. Sempre que a Comissfb Parianentar de Inqu6rito julgar necessario consul)StanCiar o

resultado de seu trabalho numa proposi辞o, ela a apresentar各em separado, COnstituindo seu relat6rio

a respectiva justifica辞O.

Art. 157. Se a Comissfro deixar de concluir seus trabalhos dentro do prazo estabelecido, ficaね

automaticamente extinta, Salvo se o Plen証o houver aprovado, em temPO h各bil’ProrrogapaO de seu

PraZO de fu宣1Cionamento, a requerimento de membro da Comissao.

CAPITULO IV

DA CONCESSÅo DE TfTULOS HONOR王FICOS

Art. 1 58. S肴o trfulos honor描cos a serem concedidas pela Camara Municipal:

I - T血lo de Cidadao Honor証o;

II - Titulo de Cida脆o Benemerito;

III - Medalha Cidad都o Buritiramense.

§ 1O O T細ulo de Cidadao Hono着るrio se重をconcedido para pessoa que te血a nascido em Buritirama e

que te血a efetivamente prestado relevantes serv19OS em favor da cidade, do Poder Legislativo ou do

POVO de Buritirama.

§ 2O O Titulo de Cidadao Benemerito sera concedido a pessoa fisica que nfb te血a nascido no

munlC重PIO que te血a promovido a cidade ou que tenha efedvamente prestado relevantes serv190S aO

POVO de Buritirama.

§ 3O A Medalha Cidadao Buritiramense 6 considerada o titulo m各ximo a ser concedido pela Camara

Municipal, Para PeSSOa que te血a se destacado nos servleOS PreStados ao povo de Buri血ama,

devendo ser indicada pela maioria absoluta dos Vereadores.

Art. 159. Os titulos serao concedidos no segundo e no quarto ano da legislatura, nO m台S de maio,

Sendo cabivel cada Vereador indicar ate duas nomeac6es, dentre os titulos honorificos previstos nos

incisos I e II do art. 158.

Art. 160. Os t血los honorificos se露o aprovados por 2/3 (dois ter9OS) dos membros da Camara, em

reuni看o ordinaria, POr discussao e vota辞o血ica, SemPre POr Via de decreto legislativo.

§ lO As indica9∂es dever肴o ser fomalizadas ate o final do m台s de mar9O

§ 2O Caso rejeitada a indica9あ, n都o sera passivel sun substituieao.

§ 3O Na indica9訃o o Vereador devera juntar a biografia de homenageado e os motivos pelo

merecimento da ho則隠ria.

Art. 16l・ As entregas dos titulos honor縦cos §eraO feitas em sess訊o so章ene corjunta para este fim
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Se辞O重

Das Moc6es

ArL 1 62. Cada Vereador podera indicar no decorrer do ano ate dez mo96es, que Ser着O entregueS POr

meio de certificado, naS reSPeCtivas reuni6es em que forem aprovadas.

Paragrafo血ico. As moe6es deverao ser aprovadas por 2/3 (dois ter9OS) dos membros da C急mara.

CAPfTULO V

DA PRESTACÅo E TOMADA DE CONTAS

Art. 163. Recebido o parecer privio do Tribunal de Contas, O Presidente da Camara determinar各a

leitura do mesmo em Plenario, distribuindo em seguida avulsos do processo aos Vereadores no

PraZO de 48 horas.

Art. 1 64. Distribuido os aⅧlsos, O ProCeSSO fica重各sobre a Mesa por dez dias, Para requerimento de

infomae6es ao Poder Executivo ou a quem de direito.

§ 1O Esgotado o prazo previsto no caput deste artigo, O PrcoeSSO Sera enCami血ado a Com王ssao de

Finan9aS・ Or9amentO e Tomada de Contas, que enViari c6pia do mesmo ao gestor respons各vel pelas

Presta96es de Contas para que este, nO PraZO de quinze dias, enVie a Comissあs脚defesa,

documentos e justificativas que entender necess乞irias.

§ 2O Teminado o prazo do paragrafo anterior, a Comissあde Finan9aS, Or9amentO e Tomada de

Contas emitiri parecer, nO PraZO de t五nta dias.

§ 3O Em seu parecer, a Comissao de Finangas, C巾amentO e Tomada de Contas apreciar各as contas

e as quest6es suscitadas no parecer prgivio do冊bunal de Contas e eventual defesa apresentada pelo

gestor responsavel.

§ 4O Podera a Comiss肴o, em face dasく叫eSt6es suscitadas, PrOmOVer diligencias, SOlicitar

infomae5es a autoridade competente ou pro肌nCiamento do Tribunal de Contas, Se aS infomaedes

nao forem prestadas ou reputadas insuficientes.

§ 5O O gestor deve重各ser no砥cado das diligencias a serem solicitadas pela Comiss肴o,

OPOrtunizando-O, nO PraZO de cinco dias’fomular event脚is questionamentos suplementares.

§ 60 Por solicitapao da Comissao, devidamente fundamentada, POdefa o prazo, PreVisto no § 2O desse

artigo, Ser ProrrOgado por mais dez dias, a Criterio do Presidente da Camara.

§ 7O Concluira a Comissao pela apresenta辞o de PrQjeto de Decreto Legislativo, Cuja reda荷o

acolhe孟o eutendimento sobre a aprova9都o ou rejei9都o, tOtal ou parcial, das contas apresentadas.

§ 8O A Comissao apresentara o prQjeto de Decreto Legislativo que se重各encami血ado ao gestor

responsivel para apreseritar suas considerac6es no prazo de quinze dias.

Art. 165. Todos os atos do processo de tomada de contas ser肴o publicados pelos meios de

COmunica辞O Oficial da Camara.

Art. 166. O julgamento das contas podera ser realizado em reuniao Ordinaria do Legislativo ou, a
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Diretora・ em reuniao Extraordin各ria, COnVOCada exclusivamente para essa

finalidade.

§ 1O Caso o julgamento das contas s句a realizado em Sessao Ordinaria, a Mesa Diretora Reservafa

a Ordem do Dia para delibera fb exclusiva das contas.

§ 2O O responsivel pelas contas sera no砥cado previamente do dia e ho重各rio do julgamento das

COntaS, COm anteCedencia minima de 1 0 (dez) dias.

§ 3O Em observancia ao principio do contradit6rio e da ampla defesa, na SeSS5o de julgamento das

COntaS’POder各o notificado apresentar defesa oral ou mediante procurador constituido nos autos,

Pelo tempo m各ximo de vinte minutos.

§ 40 Ap6s defesa oral, ProCeder-Se-各a VOtae奮O de Decreto Legislativo.

Art. 167. Se o prqieto de decreto legislativo:

I - aCOlher as conclus5es do parecer pr6vio do Tribunal de Contas:

a) consideraトSe-ま埠jeitado seu conteddo, Se reCeber o voto contr壷o de 2/3, Ou mais, dos

Vereadores’em tumO血ico de discuss5o e vota9肴O・ CaSO em que a Mesa, atendendo a posi9aO

m年iori偽ria indicada pelo resultado da vota荷0, elabora重各a redapao final;

b) considerar-Se-a aprOVado o seu conte請o, Se a VOta9訊o apresentar q脚lquer o血O reSultado;

II - n肴O aCOlher as conclus6es do parecer previo do Tribunal de Contas:

a) considerar-Se-a aProVado o seu conte心do se receber o voto favorivel de 2/3 ou mais dos

Vereadores;

b) considerar-Se-a rejeitado o seu conte調o, Se a VOta辞O apreSentar qualquer outro resultado,

devendo a Mesa apresentar a reda9訊o final do Decreto em confomidade com as conclus6es do

PareCer PreVio do Tribunal de Contas, na reda辞O final.

CAPITULO VI

DO VETO Å pROPOSICÅo DE LEI

Art. 168. A C含mara Municipal deliberari sobre o veto no prazo de trinta dias de seu recebimento e,

quando em recesso, deveri ser chrigatoriamente lido na pnmelra SeSSaO Ordinaria ap6s o mesmo.

§ lO Esgotado, Sem deliberae5o, O PraZO eStabelecido, O VetO Sera incluido na Ordem do Dia da

SeSSaO imediata, SObrestadas as demais proposi95es, at6 sua vctag恥final.

§ 2O A entrada da Camara em recesso interromper各o prazo para aprecia辞O de veto anteriomente

recebido.

Art. 169. O veto seねdespachado:

I - a Comiss肴o de Legisla辞O・ Justiea e Redap訊o’Se aS raZ6es versarem sobre aspectos de

COnStitucionalidade ou legalidade da lei decretada;

II - a Comissao de Firmcas e Or9amentO・ se as rZ返des versarem sobre aspecto financeiro da lei
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III - a Comiss訊o de m6rito, Se aS raZ6es versarem sobre aspectos de interesse p的lico.

Par各grafo bnico. A Comissao ter各o prazo impro虹Og各Vel de lO dez dias para emitir parecer sobre o

VetO.

Art. 1 70. Se as raz6es do veto tiverem implicacあconcomitante com aspectos de constitucionalidade

Ou legali心de, interesse p的lico ou de ordem financeira, aS Comiss6es competentes terfb prazo

improrrogavel de quinze dias para emitirem parecer coItiunto.

Art. 17 1. Esgotado o prazo das Comiss6es, O VetO Seri incluido na pauta da primeira sessあordin証a

que se realizar, COm Ou Sem PareCer.

Art. 172. Incluido na Ordem do Dia, O Veto Sera Submetido a discussao e vota辞o dnicas.

Paragrafo bnico. Na discuss肴o de veto, Cada Vereador dispoねde dez minutos.

Art. 173. No veto parcial ou total, a VOtap款o sera necessariamente em bloco, qunndo se tratar de

materia correlata ou identica.

Par各grafo dnico. Nao oco町endo a condi9あprevista no caput, Ser各POSSivel a vota辞o em separado

de cada uma das disposi96es aut6nomas atingidas pelo veto parcial ou total, desde que assim o

requeira l/3 (um ter9O), nO minimo, dos Vereadores, COm aprOVa辞O do Plen各rio, n訊o se admitindo

Para tais re(甲erimentos discussao, enCaminhamento de vota碕O Ou declara辞o de voto.

Art. 174. A r♀iei辞o do veto dependeri do voto favorivel da maioria absoluta dos membros da

Camara.

§ 1O R♀jeitado o veto, nO tOdo ou em parte, O Presidente da Camara enviar各, em Cinco dias血eis, O

Prqjeto ao Prefeito para, em 48 horas, Promulga-1o.

§ 2O Mantido o veto, O Presidente da C含mara remetera o prqjeto ao arquivo.

Art. 175. Se a lei n肴o for promulgada pelo Prefeito apds a r匂ei辞o do veto, O Presidente da C各mara

Municipal a promulgar各e, Se eSte n5o o fizer em ig脚l prazo, Caberまao Vice-Presidente nas mesmas

COndic6es範LZe-1o.

CAPiTULO VII

DO PROCESSO DE PERDA DO MANDATO

Art. 1 76. O processo de cassapao do mandato do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretarios ou Vereadores

Pela Camara, POr infra96es definidas pela Legislapao ou por este Regimento, Obedecera a legisla辞O

federal e subsidiariamente ao rito estabelecido neste Capitulo.

Art. 177. A dendncia escrita da infroe5o poder各ser feita por qualquer eleitor ou agente politico

municipal, COm a expOSieao dos fatos, a indica辞o das provas e as possiveis infrac6es cometidas.

§ lO Se o demmciante for Vereador, ficara impedido de votar sobre a den心ncia e de integrar

Comiss看o processante, POdendo, todavia, Praticar todos os atos de acusa辞O.

§ 2O Sefa convocado o supleute do Vereador i宣nPedido de votar, O qual nao poderi integrar
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Art. 1 78. De posse da den血cia, O Presidente da C含mara, na Pnmelra SeSSaO, detemi耽り素sun leitura

e consultari a C急mara sobre o seu recebimento.

§ lO O processo de destitui辞O Se重各reCebido pelo voto da maioria dos presentes da C含mara.

§ 2O Na mesma sess肴o serまconstituida a Comissあprocessante, COm trさS Vereadores sorteados entre

OS desimpedidos, OS quais elegergo, nO PraZO de 48 horas, O Presidente e o Relator.

§ 3O Em caso de empate durante a defini辞o das fune6es de Presidente e relator dentre os membros

da Comiss各o Processante, PrOOeder-Se-a un SOrteio.

ArL 1 79. Instalada a Comissfo Processante・ O Seu Presidente iniciafa os trabalhos’nO PraZO de cinco

dias’nO舶cando o denunciado, COm a reneSSa de c6pia da den血cia e docunentos que a instruirem,

Para que, nO PraZO de dez dias’aPresente defesa pr6via, POr eSCrito・ indique as provas que pretender

PrOduzir e anele testemunhas, ate O mまXimo de dez.

§ lO Se estiver ausente do Municipio, a nOtifica辞o far-Se-各POr edital, Publicado duas vezes, nO

6rg肴o oficial・ COm intervalo de tr6s dias’pelo menos, COntado o prazo da primeira publica9fro.

§ 2O Decorrido o prazo de defesa, a Comissao processante emitifa parecer dentro em cinco dias,

OPinando pelo prosseguimento ou arquvamento da den‘incia, O qual, neSte CaSO, Seri submetido ao

Plen各五〇.

§ 30 Se a Comiss肴o opinar pelo prosseguimento, O Presidente desigmr各desde logo, O inicio da

inst皿gao, e deteminafa os atos・ dilig6ncias e audi台ncias que se fizeren necessarios, Para O

depoimento do denunciado e inquiri9訊o das testemu血as.

§ 4O O denunciado deveri ser intimado de todos os atos do processo, PeSSOalmente, Ou na PeSSOa de

Seu ProCurador’COm a anteCedencia’Pelo menos’de vinte e quatro horas, Sendo lhe pemitido assistir

as diligencias e audiencias, bem como fomular perguntas e repenguntas as testemu血as e requerer

O que for de interesse da defesa.

Art. 1 80. Concluida a ins億u辞o, Sera aberta vista do processo ao denunciado, Para raZ5es escritas,

no prazo de cinco dias・ e, ap6s・ a Comissao processante emithe parecer final, Pela procedencia ou

improced台ncia da acusap着o, e SOlicita竜ao Presidente da Camara a convoca9aO de sessao para

julgamento.

Art. 18l. O membro da Mesa denunciado nas acusa96es n肴o podeねpresidir nem secretariar os

trabalhos・ q脚ndo e enquanto estiver sendo apreciado o parecer da Comiss着o Processante, eStando

igualmente impedido de participar de sua vota辞o.

Art. 182. Na sessao de julgamento, Ser着O lidas as pecas requeridas por qualquer dos Vereadores e

Pelos denunciados, e’a Segulr, OS que desejarem poder蚤o mahifestar-Se Ve血almente, Pelo tempo

m各ximo de quinze mi肌tOS Cada um’e・ aO final・ O denuneiado’Ou Seu PrOCurador, ter各O PraZO

m紋imo de duas horas para produzir sua defesa oral.

§ 1O Ap6s a manifestap款o da defesa, O Presidente deteminaねo inicio da vota辞O, Sendo vedada

novas manifestae6es por qualSquer um dos Vereadores presentes.

§ 2O A inobservancia do pa屯grafo anterior implicafa na concessao de novo prazo a defesa para a
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SClarecimentos que julgar necess誼os, limitando-Se O aSSunto a manifesta辞O que

foi realizada, Pelo prazo maximo de duas horas.

Art. 1 83. Concluida a defesa, ProCeder-Se-a a tantaS VOtaC6es quantas forem as infroe6es articuladas

na den心ncia.

Pa竜grafo血ico. Considerar-Se-a afastado, definitivamente, do cargo de Prefeito, de Vice-Prefeito,

de Secretario ou Vereador・ O de肌nCiado que for declarado pelo voto de dois tereos’Pelo menos,

dos membros da C含mara, em CurSO de qunlquer das infrap6es especificadas na den血cia.

Art. 1 84. Concluido o julgamento, O Presidente da C含mara proolamari imediatamente o resultado e

fara lavrar ata que conslgne a VOta辞O nOminal sobre cada infrapao, e, Se houver condena辞o,

expedira o competente decreto legislativo de cassa辞o do mandato do acusado.

§ 1 O Se o resultado da votapao for absolut6rio, O Presidente determinar各o arquivamento do processo.

§ 20 Em q脚Iquer dos casos, O Presidente da C含mara comunica重各a Justi9a Eleitoral o resultado.

Art. 1 85. O processo, a que Se refere este Capitulo dever各estar concluido dentro em noventa dias,

COntados da data em que se efetivar a notifica辞o do acusado.

Pa重をgrafo血ico. Transcorrido o prazo sem o julgamento, O ProCeSSO Ser各arquivado, Sem Pr?JulZO

de nova den血cia ainda que sobre os mesmos fatos.

CAPITULO VIⅡ

DAS AUDIENCIAS PUBLICAS

Art. 186. Os Vereadores e as Comiss6es poder訃o reunir-Se em audiencia p的lica com os cidad肴os,

OngaOS e entidades pdblicas ou civis para instruir materia legislativa em t蛤mite, bem como para

tratar de assunto de interesse中blico relevante atinente a area de sua competencia.

§ lO A Audi台ncia P心blica solicitada pelo Vereador dever各ser feita via requerimento e ser aprovado

em plehario por maioria simples.

§ 2O As Comiss6es n着o precisam de autorizapao do plenario ou da presid台ncia para realiza辞O de

Audiencia Pめlica, desde que realizada em horirios de funcionamento nomal da Camara e n肴o

COincidirem com reuni6es previamente agendadas,

§ 3O Para reuni看o de Audi台ncia P心blica fora do hor各rio de funcionamer競o nomal da Camara, dever各

haver autorizaeao expressa do Presidente da C含mara.

§ 4O O requerimento que solicitar a marcaeao da Audiencia P的lica indica重各a materia a ser

analisada, O rOteiro dos trabalhos・ aS PeSSOaS a Serem OuVidas e o ndmero de representantes por

entidade, determinando o dia e hora de realizapao da reunifb.

§ 5O A Audiencia realizar-Se-a COm a finalidade de obter dados, Subsidios, infomap6es, SugeStaO,

Criticas ou propostas concementes ao tema, COm delimita嘩O do mesmo para que nao hata

desvirtuap6e s.

§ 6O Se重着o convidados a participar da Audiencia a sociedade civil, 6rg盃os pfめlicos responsiveis

Pelo tratamento das quest6es debatidas, entidades representativas da sociedade e de setores
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Pelo tema.

deas obeto das discuss6es, bem como todo e qualquer cidadao que se interesse

§ 7O Caso necessdria a utilizapao de recursos para a realiza辞O de Audiencias p皿icas, dever各ser

Verificada previa diaponibilidade o巧ament各ria.

Art・ 187. A data e hora da reuni者o de Audiencia P。blica sera publicada nos meios de comunica辞O

Oficial da Camara para cieneia dos interessados.

ArL 188. Cabefa ao seu reapectivo requerente, Ou Vereador por ele nomeado, a Presidencia da

Audiencia P心blica, COnduzindo os trabalhos e os debates.

§ lO S看o prerrogativas do Presidente da Audiencia:

I - designar un secrefario de mesa para que o aurilie na condu辞o dos trabalhos;

II - definir e expor os objetivos e regras de funcionamento da Audiencia, Ordenand。 O CurSO dos

debates;

III - COnVidar para participar da mesa ou conceder a palavra, a q脚lquer momento, Servidores ou

expositores convidados que possam auxiliar no debate ou esclarecer temas tecnicos;

IV - mOdificar a orden das exposie5es, POr raZ着O de onganizap5o;

V - eXigir・ em q脚lquer etapa do procedimento・ a unifica辞0 das exposi96es das partes com interesse

em comum e’em CaSO de divergencia entre elas・ decidir a reapeito do responsivel pela exposi辞O;

VI - decidir sobre a pertinencia das interven96es escritas e orais com o objeto em debate e a aceitapあ

Ou naO de participantes nao inscritos・ nOS temOS deste regimento, em aten辞O a boa ordem do

PrOCedimento e respeitando o direito de livre manifesta辞O das pessoas;

VII - Organizar os pedidos de r6plica e tr印lica;

VⅢ - diapor sobre a interrupe5o, SuSPenSaO, PrOrrOga9るO Ou POSterga9るO da Audiencia, bem como

de sua reabe血ra ou continu締o・ quando o repute conveniente, de oficio, Ou a Pedido de algum

Partic ipante ;

IX - amPliar’eXCePCiona血ente・ O temPO das exposi96es, quando o considere necessario ou dtil;

X - declarar o fim da Audi合ncia P心blica.

§ 2O Sao deveres do Presidente:

I - garantir a palavra a todos os participantes inscritos’aSSim como os expositores t6cnicos

COnVidados;

II - manter S脚imparcialidade, abstendo-Se de emitir juizo de valor sobre a oplnlaO Ou PrOPOStaS

apresentadas pelos participantes.

Art. 1 89. Qualquer interessado poder各manifestar-Se Ve血a血ente ou por escrito na audiencia

P冊lica・ desde que se inscrevam previamente’POr meio de fomul各rio pr6prio, a Ser disponibilizado

Pela Camara.
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§ lO As inscric6es poderao ser realizadas at6 01 (una) hora antes do hor証o marcado para o inicio

da Audiencia.

§ 2O A ordem de inscri辞O deteminari a ordem de participap奮o dos inscritos.

§ 3O O Secretario de mesa sera o responsavel pelo controle das inscric6es podendo, quando

SOlicitado’infomar ao inscrito de sua posie都o na lista geral de iuscritos.

§ 4O S6 ser各pemitida a inscri9訊o de um rePreSentante POr PeSSOajuridica, Salvo se houver reduzido

ndmero de inscritos, de maneira a pemitir nova rodada de debates.

§ 5O Na hip6tese de haver, nO Iocal, PeSSOaS, fisicas ou juridicas, naO inscritas, maS interessadas em

fazer uso da palavra, Cabe屯exclusivamente ao presidente da mesa pemitir ou n肴o sua

mani festa辞O.

§ 6O Deverao compor a mesa, a16m do Presidente, O SeCrefario por ele nomeado, autOridades e

representantes de 6rg着os ou entidades, COnfome a pertin台ncia tem各tica.

Art. 190. Ap6s a composi辞o da mesa, Se屯iniciado o procedimento com a abertura forma da

Audi台ncia, COm breve explicacao das nomas que a reger款o e das demais infoma9des necess壷ias e

uteis para a condi辞O dos trabalhos.

§ 1O Em seguida, Ser各dada a palavra aos demais componentes da mesa, COm temPO maXimo de

manifestaeao de O5 (cinco) minutos, POdendo ser anpliado pelo presidente para melhor exposie5o

do assunto, quando necessario.

§ 2O Ser各concedida a palavra aos t6cnicos convidados que pode重をo expor seus temas durante o

tempo maximo de 15 (quinze) minutos, prOrrOgaVeis mediante autoriza辞O do presidente da

Audiencia, Se neCeSS各rio.

§ 3O Findas as exposic6es t6cnicas, Se重各al)erto a Palavra aos interessados previamente inscritos,

Seguindo a ordem de inscri辞o, COm temPO maXimo para cada participante de O5 (Cinco) minutos,

POdendo ser ampliado pela Presidente’q脚ndo necessario ao esclarecimento do assunto.

§ 40 Na sequencia, O Preside血e faculta庵a palavra aos membros da mesa ou t6cnicos convidados

Para reSPOnder aos questionamentos.

§ 5O Concluidas as exposic6es e manifestap5es, O Presidente darまpor concluida a Audiencia.

§ 6O Ao final dos trabalhos, a ata Sera Subscrita pelo Secre偽rio da mesa, Sendo o Presidente

respons各vel pela sua divulga9るO e Publicidade, tOmando-a disponivel no site da C叙nara Municipal

em a俺10 (dez) dias血eis ap6s a realizapao da Audi6ncia.

Art. 19l. A reuniao de audiencia p廿blica realizada nas dependencias da Camara Municipal ser各

COnVOCada com, nO minimo, Cinco dias de antecedencia e, Se realizada fora dela, COm anteCedencia

minima de dez dias.

Art. 1 92. Na reuni奮o de audiencia pthlica se重各pem証ida a inscrieao de oradores e Vereadores que

Pretenderem participar dos debates, COnfome roteiro previamente estabelecido pelo solicitante.

CAPITULO IX
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DA CÅMARA ITINERANTE

Art. 193. A Camara Municipal Itinerante tem como finalidade dar publicidade aos atos

administrativos, PrOCedimentos legislativos e demais trabalhos do Poder Legislativo Municipal.

§ 1O A Mesa Diretora, POdera realizar reuni6es ordin各rias, eXtraOrdin誼as, SOlenes, eSPeCiais ou

audiencias p同licas em Bairros・ Distritos ou Comunidades Rurais do Municipio.

§ 2O As reuni5es da C会mara Itinerante poder着o, a Crit6rio do Presidente da Camara, realizar tribunas

infomais, nO intuito de coletar infoma9des e demandas da popula辞O perante aO Poder Executivo

e Legislativo Municipal ou a quem tem direito.

§ 3O Os trabalhos poderao §e realizar em im6veis p的licos ou privados previamente solicitados e

agendados pela Mesa Diretora.

Art. 194. Cabe重をa Mesa Diretora da Camara Municipal organizar o calend鉦o, local e ordem do

dia, de modo a contemplar a ampla participa9急O da Edilidade e populapao Iocal, devendo a

Publicapao ou diⅧ1ga9看O OCOrrer nO PraZO minimo de cineo dias anteriores a realiza辞o da reuniao

Ou qualquer outro ato.

Art. 1 95. Os Servidores da Camara Municipal que participarem dos trabalhos da C含mara Itinerante,

instituida por esta Resolu9fro, em horirio sxperior a jomada de trabalho de seu cango, POderao

COmPenSar aS horas extras pagas, desde que autorizada pelo Presidente, Ou em folgas posteriores.

Art. 1 96. O transporte de servidores e Vereadores participantes dos atos e reuni5es realizadas pela

Camara Itinerante serfb promovidos pela C各mara Municipal.

Aft. 1 97. As despesas decorrentes da execu9脅O das Camaras Itinerantes correr着o a conta de dotae6es

de orcamentos anual, ficando desde j各autorizada as suplementap6es ou abertura de c重editos

especlalS que eVentualmente se fizerem necessarios.

CAPITULO X

DA SUSTACÅo DOS ATOS NORMATIVOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 198. O Presidente da C含mara, aS Comiss6es ou um ter9O dos Vereadores poder着o propor, nOS

temos do art. 49, inciso V, da Constitui辞o da Rep心blica, a SuSta辞O atOS nOmativos do Poder

Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delega荷O legislativa, tais como:

I-decreto;

II - reSOlu9aO;

IⅡ - delibera辞O;

IV - instrng肴o normativa;

V - POrtaria;

VI - Ordem de serv19O.

Art. 199. O prqieto de Decreto Legislativo deve重をindicar o ato que se pretende sustar e, em SuaS

justificativas, demonstrar em que medida o Poder Executivo estaria exo血itando o seu poder
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Pafagrafo血ico. Os atos nomativos do Poder Executivo nao poderao ser sustados em razfro do

m6rito quando este deconer do poder discricion誼o da autoridade que o editou.

A丸200. Recebido o prqjeto, a Mesa oficia血ao Executivo solicitando que preste, nO PraZO de cinco

dias, OS eSClarecimentos que julgar necess証os.

§ lO O prqieto, COm aS infomap6es eventudmente prestadas pelo Poder Executivo, Sera remetido a

Comissao legisla辞O’justi9a e reda辞o final para parecer no prazo de dez dias e, ap6s, aO Plenario.

§ 2O Em plen証o, O Pr句eto se重各discutido e votado nos temos deste Regimento Intemo.

§ 3O Considerar-Se-a aproVado o Pr匂eto de Decreto Legislativo que obtiver a maioria absoluta.

ArL 20l. A publica辞O do decreto legislativo de que trata este capitulo implicaIるna imediata

SuSPenSfb da vigencia do ato nomativo questionado

TITULO VII

DAS DISPOSIC6ES FINAIS E TRANSITdRRAS

Art. 202. Aplicam-Se na interpretapao deste Regimento os principios do fomalismo moderado, da

lealdade e da boa-fe, Sem Prejuizo de o巾OS PnnCIPIOS Ou regraS interpetativas.

§ lO Ne血um ato ser各declarado nulo se da nulidade nfro resultar prqiuizo e n肴o est車em

desconfomidade com o Regimento血temo.

§ 2O Ninguem podefa anguir肌Iidade a que hqia dado causa ou para que te血a conco正do.

Art. 203. Os prazos previstos neste Regimento Intemo, Salvo disposi辞O em COntr各rio, Se重ね

contados em dias conidos.

§ lO Exclui-Se do c6mputo o dia inicial e se inclui o do vencimento.

§ 2O O prazo s6 come9ari a corIer do primeiro dia血il do ato ou do fato, CaSO COincida com fe五ado

Ou POnto facuhativo’Sf心ado e domingo.

§ 3O Considerar-Se-a PrOrrOgado o prazo, ate O Primeiro dia util, Se O Seu VenCimento ocorrer num

dos dias mencionados no paragrafo anterior.

§ 4O Os prazos ficarao suspensos durante os periodos de recesso legislativo, Salvo para o Poder

Executivo e nos casos de previsao regimental em contririo.

Art. 204. Os membros das Comiss5es ser寄o redistribuidos no prazo de 30 dias da aprova辞o desse

regimento.

Art. 205. Serao concedidos os titulos honor絹cos previstos no art. 1 58, nO anO que for aprovado esse

Regimento Intemo.

Par各grafo dnico. Para fins do caput desse artigo, aS indicae6es serao feitas at6 o宜nal do mes de

Outubro, Sendo os titulos concedidos no mes de novembro.
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de reu血ao deve冒轡o estar hasteadas, nO reCinto do plen各rio, aS bandeiras do Pais,

do Estado e do Municipio’Observada a legisla9肴O federal.

ArL 207・ Todas as proposi96es apresentadas em obediencia as disposi96es regimentais anteriores

terao a tramitacあprevista neste Regimento, a Partir da fase em que se encontrarem.

§ 1O Pemanecem em vigor as disposi95es especiais dos procedimentos regulados em outras leis,

aos qulais se aplicari supletivamente este Regimento.

§ 2O As remiss6es a disposic5es do Regimento Intemo revogado, eXistentes em outras nomas,

PaSSam a referir-Se aS que lhes sao correspondentes neste Regimento.

Art. 208. Se重各autoaplic各vel a legisla辞o federal que dispor novas regras sobre a cassae5o do

mandato do Ptefeito, do seu substi請O legal e/ou dos Vereadores.

ArL 209. A C含mara Municipal instituira, em atO Pr6prio, O C6digo de Etica e Decoro Parlamentar

do Vereador.

Art. 210. Esta Resolu辞O entra em VlgOr na data de sua publicapao.

Art. 21 l. Revoga-Se a reSOlu9登O Ol/05 e demais disposi96es em contr各rio・

Buritirama, 13 de outubro de 2022

⑩“
EIizange量a Santos de O置iveira

P re sidente
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