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REGIMENTO lNTERNÓ DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO RICO DO MARANHÃO-MA
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Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal
de Porto Rico do Maranhão e dá outras providências .
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Título I
Disposições Preliminares
Capítulo I
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:,l, ':, · '.,- - _._ - Art . ( - A Câmara Municipal de Porto Rico do Maranhão é composta de Vereadores representantes
do povo. eleitos na forma da lei, para uma legislatura de quatro anos.
· Art. 2· - A Câmara Municipal funciona na sede do Município de Porto Rico do Maranhão-MA.
& 1• - Por motivq de conveniência e deliberação da maioria de seus membros a Câmara Municipal
poderá reunir-se em qualquer outro local , dentro da circunscrição do Município . '
•
§ 2' - Comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da ·câmara Municipal, ou outra causa !:Jue
imreça a ,ua utilização. as sessões poderão ser realizadas em outro local designado pela Mesa Diretora, exceto ein
recinto ,,11-'! ::o ou contíguo à sede do Executivo Municipal.
Art .]" - No primeiro ano de cada legislatura, os que tenham sido eleitos Vereadores. reunir-se-ão em
sessão prr paratória, às 10:00 horas. do dia 1• de janeiro, independentemente de convocação, para o ato de posse.
§ 1• - Assumirá a direção dos trabalhos· o Vereador mais idoso dentre os presentes, o qual assumirá,
tambéi- ; .• direção dos trabalhos da Segunda sessão para eleição da Mesa.
§ z" - Abertà' a sessão, o Presidente convidará um Vereador de qualquer partido para ocupar o lugar
de Secre'.it: io e procederá o recolhimento dos diplomas dos eleitos e de suas respectivas declarações de bens.
§ J' - Examí nadas e decididas as dúvidas, se as houver, o Presidente, de pé, coni todos os presentes,
proferirá o seguint~ compromisso : PROMETO MANTER , DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇ.\O
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BR,\;--_'. [L, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
DE POíC O RICO DO MARANHÃO E AS LEIS, DESEMPENHAR COM LEALDADE E DEDICAÇÃO O
MAN!M TD QUE ME FOI CONFIADO PELO POVO DE PORTO RICO DO MARANHÃO. Ato contínuo,
feita a c:1,.rnada, cada Vereador, de pé, declarará: ASSIM O PROMETO.
§ 4" - O conteúdo do compromisso e o ritual de sua prestação não poderá ser modificados, nem o
c•1mprornissando a ser empossado através de procurador.
·
§ s· - O Vereador empossado posteriormente, prestará compromisso em sessão e junto a Mesa.
exceto d::r:'.nte o recesso parlamentar, quando o fará perante o Presidente da Câmara.
§ 6" - Salvo motivo de força maior ou enfermidade devidamente comprovados. a posse deverá
ocorrer :10 ;.,razo de quinze dias, contados:
1- da primeira sessão preparatória da legislatura;
11- da diplomação, se eleito Vereador durante a legislatura;
lll - da ocorrência do fato que a ensejar, por convocação do Presidente da Câmara.
§ i - Não será considerado investido no manto de Vereador quem deixar de prestar o compromisso
regimental
§ s" - Tendo prestado compromisso uma vez, o suplente de Vereador será dispensado de fazê-lo em
co11voca1,::io subsequentes.
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Capítulo lil
Da Eleição da Me,sa

Art . 4· - Na Segunda sessão preparatória, realizada às 11 :00 horas, do dia 1• de janeiro, sob a
presidt·n;~i :.i de quem dirigiu os trabalhos da primeira sessão preparatória, realizar-se-á a eleição dos membros da
Mesa, p;J•:i um mandato de dois anos .
·
Art . s· - A eleição dos membros da mesa far-se-á por escrutínio secreto, exigida maioria absoluta de
votos e111 r, rimeíro escrut ínio e não sendo alcançado este quorum, maioria simples de votos em segundo escrutínio,
present e·:, ' 1º mínimo. a maiori a absoluta de Vereadores, observadas as seguintes exigências e formalidades :

J

VIII - delibe.rar sobre requerimento de licença de Vereador;
. IX - deliberar sobre r~querimentos de informações e encaminhà-l?s quando for o caso;
X - nomear os men1q,rÔs da comissões temporárias e permanentes;
XI - propor, privaÍivamente, à Câmara Municipal, projetos de resolução dispondo sobre sua organização,
funcionamento, regime jurídico do pesso·al, criação, transformação ou e'.5tinção de cargos, empregos e funções, bem corno a
fixação da respectiva remuneração;
XII - prover os cargos e funções dos serviços administrativos da Câmara Municipal, bem como conceder
li ce nça, aposentadoria e vantagens devidas aos servidores, ou colocá-los em disponibilidade;
XIII - encaminhar ao Poder Executivo as solicitações de crédito adicional necessários ao funcionament o
da Câmara Municipal e dos seus serviços;
XIV - cumprir as determinações judiciais;
XV - determinar a abertura de sindicâncias ou in staurar inquéritos administrativo s;
XVI - apresentar à Câmara, na sessão de enceramento do ano legislati vo, relatório dos trabalhos .
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Seção ll
Da Presidência
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Art. 1O - O Presid en te é o representante da Câm ara Municipal quando ela houver de se ri ro nunc ia r
co letivan ,ente e o supervisor dos seus trabalhos e da sua ordem, nos termos deste Regim ento .
Art. 11 - São atribuições do Pres id ente, além das c:-<pressas neste Regimento ou que decorram da natur ez a
de suas lunçôes ou prerrogat ivas :
l - quanto às sessões da Câmara :
a) presid ir, abrir, suspender, le vantar e encerrá-las;
IJ) manter a orde m , cu mpr ir e fazer cump rir as normas regimen tais;
c) co nceder a pala vra aos \/erea dores, chamar a atenção do orador quand o se esgotar o tempo a que tem
direito. bem como interrompê-lo qua ndo se desviar da questão , ou faltar à conside ra ção a Câmara
Muni cipal e a qualquer de seus membros e, em gera l, aos chefes dos poderes público s. adverti nd o-os
e. em caso de in sis tência e retirar-lhe a pa la vra em caso de in sist ência ;
d) con vida r o Vereador para retirar-se do recinto do Plenário quando perturbar a ordem ;
e) decidir fund amentadamente as questões de ordem e as reclamações;
f) subm etei à discussão e vo tação a mat ér ia para isso dest inada, estabelecendo o ponto da questão qu e
será objet o de vo tação;
g) anunciar a ordem do dia da sessão seguinte;
li) convocar sessões extraordinárias, so lenes e especiais, nos termos deste Regim ento ;
i) participar de todas as votações em Plenári o;
j) · dese mpataras votações em Ple11 ário . exceto nos casos de escrutínio secreto .
11 - quan to às proposições
a) Ji stribuir proposiçõ es e processos às Comissões:
b) Jeixar de ace itar qualquer proposição que não esteja devid amente formalizada e em termos alheios à
competência da Câmara Municipal, claramente inconstitucional ou anti-regimental ;
c) declarar prejudicada qualquer propos ição que assim deva ser consid era da, nos term os deste
Regime nt o
111 - quanto às Co missões:
a) dec larar a perda do lugar dos membros da Comissão, nos termos regimentais;
b) · resol ver, de lin iti va 111ente, recursos contra decisões de Presidente de Comissão, em questão de o rdem
·
por este resolv ida ;
c) convoca r reu ni ões extraordinárias ou conju ntas de Comissões para apreciar proposições em regim e
de urgência;
d) presidir as reuniões dos Preside ntes de Co mi ssão.
IV - quan to à Mesa:
a) presidir suas reuniões e tomar parte nas deliberações com direito a voto ;
b) distribuir a seus membros mat éria que depend a de parecer, fi xa ndo-lhe o respectivo prazo
V-.quanto a co mpet ência geral :
a) · substituir o Prefe ito , nos term os da Lei Orgân ica do Muni cí pio ;
b) co nvocar e.xtra ordi nariamen te .a Câmara Municipal. nos termos da Lei Orgânica do Munic irio;,
c) dar posse aos Verea do res, nos termos deste regim ento,

4

d) declarar a vacância do mandato, nos casos de falecimento ou renúncia de vereador;
e) a:;sinar, privativamente, a correspondência destinada ·ao Presidente da República, aos Governadores
d JS Estados e Disi.,tito Federal, aos Presidentes das Assembléias Legislativas, aos Presidentes dos
Tribunais, aos Sécretários de Estado, Ministros de Estado e Chefes do Governo Estrangeiro.
§ 1 ° . Parâ tomar parte em qualquer discussão, o Presidente transmitirá a presidência ao seu substituto e
não a reassumirá enqL:c11to se debater a matéria a que se propôs discutir.
§ 2 · - O Presidente poderá, em qualquer fase dos trabalhos, da sua cadeira, fazer ao Plenário
comunicação de inter1.�.;e da Câmara Municipal ou do Município.
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Seção Ili
Do Vice-Presidente
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•

Art. 12- Ao Vice-Presidente, incube substituir o Presidente em suas ausencias ou impedimentos
Pai�!.;' afo Único - Durante os trabalhos da sessão, o Presidente será substituído. sucessivamente. pelo
.
Vice-Presidente e Sec rctários, segundo a numeração ordinal . ou na falta destes, pelo Vereador mais idoso, quando tiver
necessidade de deixar �,ia cadeira.
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Seção IV
Da Secretaria
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Capitulo 11
Das Comissões
Seção 1
Disposições Gerais

Arf IS- As Comissões da Câmara Municipal são:
• ;::r.nanentes, as de caráter técnico-legislativo ou especializado, integrantes da e_strutura organizacional
1
'-.__..,
da Casa que subsist.'.r, através das legislaturas e tem por finalidade apreciar assuntos ou proposições submetidas ao seu
exame e sobre eles deliiJerar ou emitir parecer. além de outras consignadas na Lei Orgànica e neste Regimento;
li - temporárias, as criadas para apreciar dctem1inado assunto, que se extinguem ao término da legislatura.
ou antes dele, quand,:, alcançado o fim a que se destinam ou expirado seu prazo de duração.
Ar: t6 - Assegurar-se-á nas comissões permanentes e temporárias, tanto quanto possível, a representação
proporcional dus pari;,, is. a qual se define comÓ o número de lugares a eles reservados em cada comissão
� J� A representação numérica das bancadas nas Comissões obter-se-á dividindo-se o número de
..:JVereadores pelo nú111t:' J de membros de cada Comissão, e o número de Vereadores de cada Partido ou Bloco Parlamentar
pelo quociente assi11: rJbtido. O inteiro do quociente final, denominado quociente partidário. representará o número de
lugares que o Partid,J ,·,u Bloco Parlamentar terá direito em cada Comissão.
§ 'l:' - As vagas não preenchidas, uma vez aplicado o critério do parágrafo anterior, serão destinadas aos
partidos que não r1•s,nírem o quociente partidário exigido para Ler pelo menos um representante na comissão. O
preenchimento de tai, v';gas dar-se-á por acordo dos partidos interessados dentro de quarenta e oito horas. Esgotado este
prazo. se não houver .1,:ordo, o Presidente, de oficio, fará as respectivas indicações.
Art 17 - Cada Comissão Permanente terá três membros titulares e un_, suplente.

••
••
•

A1t 13 - São atribuições do I º Secretário:
1 - i1·�1Jccionar os serviços administrativos da Câmara;
li . ,,,,.;inar a corrcspondcncia oficial da Câmara Municipal, que não seja privativa do Presidente:
Ili· ::issinar as atas. resoluções e decretos da Mesa;
1 V .. , s�i nar. ju 1110 com o Presidente. a lista de presença dos V ereauores;
V. Ho·:eder a leitura do expediente constante da sessão;
An 1 ,1 - São atribuições do 2º Secretário:
1 - I." rnr as atas das sessões e efetuar a leitura das mesmas ao inicio da sessão;
li - ;iisinar as atas. resoluções e decretos da Mesa;
111 - ·.nrarregar-se do livro de inscrições dos oradores:
IV - , ontrolar e assinar a lista de presença dos Vereadores;
V - :;,•t,stituir o 1 ° Secretário na sua falta ou impedimento.
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sobre:
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c) prorosta orçamentária, mérito financeiro de todas as pro8osições com receitas e despesas;
d) :.i:;i:::ma tributário municipal;
e) lributação, arrecadação, fiscalização, contribuições sociais e administração fiscal;
f) p, estação de contas:
g) t',·rnçào da rernuner:içà o do Prefeito. Vice-Prefeito e Vereadores. na forma da Lei Orgânica do
,\\1rnicir,io,
h) r•ilitica e atividade industrial, comercial, agrícola, pecuária e da pesca;
i) ,,1 ,:itica e sistema n unicipal de turismo, exploração da atividades e do serviço de turismo
q ,- . Í\ Comissão ele Ed11cação, Cultura, Saúde, i\ção Social e Meio-i\mbiente comr,ete manifestar-se
a)

a-;,.intos snbre cctucação em geral, r,olitica e sistema educacional, seus aspectos institucionais,
,.:struturais. 1·uncinnais. recursos humanos e linanceiros para educação;
b) ,ksenvolvimento cultural, patrimonial, histórico, anistico e cientifico;
c) :.i!·tema dcspurtivo municipal, sua organização política e plano municipal de ectucação foica e
,'i, �port1va;
d) :,:<untos relativos a saúde e previdencia,
e) ,:. ões e serviços de saúde pública e campanhas de saúde;
t) •:1ste111a e proteção ;i maternidade, à criança, ao adolescente, ao idoso e ao portador de ddiciencia;
g) :i,sistência às pessoas carentes;
h) ,,nlitica e sistema municipal do meio-ambiente e da legislação da defesa ecológica;
i) , t ividadcs relacionadas ;i preservação da flora e da fauna do Município, recursos naturais e solo
Seção 111
Das Co111issôes Temporárias e suas Competências
i\rt ?5 - J\s Comissões Tempnràrias são:
1 - i·ni'l1111entnres de lnciuérito;
li · Prr,cessante, e
111 - t e Representação
Subseção 1
Das (omissões Parla111entares de Inciuérito

/\ri lJ(. - A C.i111ara �1unicipal, a requerimento de um terço de seus membros constituirá Comissão
arlamentar de lnql:-'.· :,n para apurar !'ato determinado. por prazo delinido.
� 1 1' - Dependerá de deliberação do Plenário a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito, se o
"-.J
respectivo requerinh·n,r, não estiver subscrito por um terço dos membros da Câmara Municipal.
� 2-"' - Considera-se 1:110 determina<lo o acontecimento de relevante interesse para a vida pública e a ordem
constitucionnl legal, ,:conà111ica e social do Município, ciue estiver caracterizado no requerimento de criação de Comissão
Parla111entar de lnqu,;rit'l
� 317 Não poderão l't111cinnar, co11co111itanteme11te, mais de três Comissões Parlamentares de Inquérito,
sah,:o delibernção d 1 ·. -i.nara 1\lunicipal
� .,,�. O prnzo de li.1ncio11ame1.1to de Comissão Parlamentar de Inquérito poderá ser de até cento e vinte
dias, prorrogáveis pnr mais sessenta dias .
� .5' . ,\presentado o req11eri111ento ii Mesa, não serão permitidas a inclusão ou retirada de assinaturas
� 6º O requerimento de criação de Co111issão Parlamentar de Inquérito, delir:írá o nú111ero de membros
que não será inferior,. três, nc111 superior a quatro, cujo preenchimento cfar-se-á na forma do an. 17 e seus parágrafos
� 1'. Se os líderes não indicarem os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito 110 prazo de quinze
dias de sua criação r residente far.i a designação dentro de quarenta e oito horas.
l\rr 25 - 1\ Comissão Parlamentar de lncp,érito, com poderes de investigação próprios das autoridades
judiciais pocterá, ob·, rv;1dH a legislação especil-1ca:
1 - requisi1ar li1ncionárim clus servi�:os administrativos ela Câmara, bem como em caráter transitório, os
ele q11alqucr l·irgfo o., •:11tidade da ad111inis11açào fJLil1lica direta. indireta ou rundacio11al do Municír,ío. necessários aos seus
trabalhos:
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informaçõe·s. documentos de órgãos ou entidades da admin1straçao publica munic ipal e tomar depoimento de qualquer
autoridade.niunicipal ,
,.
·
Ili - incumbir qualquer de seus membros ou funcio narios requ isitados para a realização de sindidncias ou
diligências necessárias ao seu trabalho. dando prévio con hecimento à Mesa;
1V - tkslnca r-se para qualquer ponto do territ ório municipal para rea lização ele investigações e aucl ie nc ias
públicas
V - estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligências sob as penas
da lei. ,cssal vatla a compctencia judiciúria
l'.irágraf"o lJnicn - 1\s Co111issôes Parlamentares de Inquérito se valerão, subsidiariamente, das normas
contidns 1111 Código do Processo Civil.
;\rt 26 - 1\0 término dos trabalhos, a Comissão apresentará relatório circunstanciado que será
enca111inhadn·
1 - i1 f\ lesa . para as providencias regime nt ais que a proposição conti ver:
11 - ao Mi nistério Publico. com cópia da docu mentação para que promova a responsabilidade civil uu
cri minal d;1s ,nl"rações aruradas e adote as medidas decorrentes de 9ua li.mçiin institucional ;
Ili - an Pllder Executi vo, para adotar as providencias saneadoras de caráter disciplinar e administrati vo .
1 , . - il
Co111issào Pcr111ancn1e que tenha maior pe11inência com a matéria, a qual incu mbj rá a fiscali1.aç ,iu
dt1 ,llend1111en1n prescri tu IHJ inciso an terior
l'ar~gralt1 Unico
os casos dos incisos li e 111 a remessa será feita pelo Presidente da Cà111ara
l\ 1unicir, al 11<1 prazo de cinco dias
Subseção li
Da Co111 issão Processante .
1\ rt 27 - .'\ criação de Comissão Processante, seu preenchime nt o e competência será na forma do
Decreft1-l.ei 11º 20 1
Pnrágraro Único - Também poderá ser criada Comissão Processante. mediante proposta de Comissão
Parla111c111ar dt:: Inquérito este caso serão ar,licados os mesmos procedimentos de que trata o caput deste art igo

Subseção 111
Das Comissões de Representação
t\rt . 28 - São duas as Comissões de Representação;
1 ~ Interna: e
11 - E:~tcma .
t\rt 29 - 1\ Comissão de Representação Interna, de composição ímpar, presidida pelo Presidente da
Cà111ara ,\ 1unicipal, ser:i eleita na última sessão ordinária da sessão legíslali va, para atuar durante o recesso parla mentar.
l'arágraro l·J nico -- Compete a Comíssiío de Rerresentação Int erna:
1 · resolveras qucstôes inadiáveis surgidas dura nt e o recesso;
11 - apreciar e votar os pedidos de licença em prorrogação, durante o recesso:
111 - atender ao que dispõe os incisos 11 e IV do art . _ _ da Lei Orgân ica do Município.
IV - zelar pelas prcrrngntivas cio Poder Legislativo;
V - zelar pela observ.incia da Lei Org,inica cio Município, direitos e garantias fundamentais:
VI - :1prescn tar reb11(·1rio dos trabalhos reali zados. quando do rein icio cios trabalhos ordinários da C.1111ara
:\tunicip:il
,\ri .3'0 · . , Co111issàu ele Represc111aç,fo Externa tem por linalidade estar presente cm atos e111 nome da
Cü111ara i\ 1unicipal ou para cumprir missiío q11c lhe for atribu ída relo Plenário.
l'arágra lêJ l°J nico - ;\ Comissão de Rl'rresentaçfo Externa será constituída pela Mesn ou a requeri111en10
de qualq11cr Vereador, com aprovaçfio do Pl enúrio
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Seção V
Das Vagas
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11 • determinar ~s;Jiligencias que achar _conven~ente: ouvir ind(ci_ados, inquirir test_emunhas, requisitar

,\n 3°1
J".ilcci111c 111u

. \ vaga na Comissão vcri li car-se-á em deé:urrencia do término do mnndato, de renL1 nc ia e de
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§ l
Além dos casos·{ s_tabelec!~os nest_e _Regimento, p~rderá, automatic_amente, o lugar ~a Com_issão, ~
~e::~:
~;
:8~pG:-cccr G trc:; rc~;-::cc:; crd:riJr:üJ ccn:;ccut:v~J, !;a!·. ·v mot:vo de fcrç'1 mc1or aceito pela
mc:i1bro que
Comissão.
~ ".:" - O Vereador q,ie perde;;; lugã; iia Comissão, a ela não poderá ;ctomar iiü m~:;ma sessão legislat iva
O

~

Seção VI
DaJ
1\,

Seção Vll
Dcs Pr::izo:.;

.

di as, quando se tratar de matéria cm regime de urgência;
,: inco ui::~. qu ;rnJo se tr:i:ar de ma: éria em regime de prioridade;
11 l - v·inte dia s, quando se tratar de matéria em regime de tram itação ordinária. ~
:\r: 36 - Enc;imd~ada a matéria à Cc:nis:;;;c, de.,.crà :;er r.o ... cado o rdntor dcr.tra de ·,ir.te e quat ro
horas, exceto p;i ra a:· em regime de urgência , quando a nomeação será imediata .
· ti l º - O Píe3id ente poderá a requerimento do relator, concedeí-lhe prorrogação de até a metade do;
prazos previstos no :in . J 5, exceto se a proposição est iver em regime de urgência .
~ '2 ' . E~gotado o prazo destin;-:do ac relator, o Pre~idente da Corr:::;:;ão a'.·ccarâ a propo~:ção ou de~:gnarâ
outro membro parn .- .' htá -la no prazo improrrogáve l de vinte e quatro horas .
; .,, 37 - ~lo dcsc;;·,ol vimcnto do3 trabalhos as Comissões observariio as seguintes normas
1 - lido o parecer, será ele imediatamente submetido à discussão;
11 - durante a discussão poderá usar da palavra qualquer membro da Comissão respectiva, por dez minutos
improrrogáveis A o~ demais Vereado res será permitido falar por cinco minutos, sendo que estes não terão direito a voto:
l ! 1 . c:1ccrrada a discu:;:;ão procc:.Jcr-:;c-ó a ;·otação do parecer, que, se aprovado cm todos os seus tem1os,
será tido como da Ccn1issão, assinando-o os membros presentes :
i \. · 1 1 parecer não acolhido pela Comissão constitu irá voto em separado;
.- \ 1' .â8 - A vista de proposições nas Comissões respeitará os seguintes prazos :
1 11111 dia , nos casos em regime de urgcncia :
i l · dois dias , nos casos cm regime de prioridade;
l : - três dias, nos casos de tramitação ord inár ia .
~ l º - Qu ando oco rrer mai s de um pedido de vista, esta será conjunta e na Comissão .
~ :2º · Quando algum membro de Com is são reti ver em seu poder papéis a ela pertencente, o Preside nte da
Comissão comunicai á o fato ao !'resid en te da Cü mara Muni cipal e este fixará o prazo máximo de vinte e quatro horas para
devolução e, se nà11 .itendido poderá o Presidente dn Cümara Municipa l determ inar a perda do lugar na Comissão ao
membro faltoso .
Pc1rágrali.1 l.! 11i rn
Conc luído s os trabalhos de apreciação de proposi ção de fo rm a co nclu siv a na s
comissões, se rá ela u1camin hada ao Presiden te da Câmara Municipal para inclusão na ordem do dia .
/. r:. 39 - Das reuniôes das Co mi ssões la vrar-se-ão atas com o sumário do que durante nelas ti ver
ocorrido
1

t ' ~s
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Título Ili
Dos Vereadores
Capítu lo l
Da l .icença

1)

,\; : ,10 · O Vereador pode rú ob ter licenc,:a para .

~

••
~

'

J\rt 35 - 1\ s Comissões terão os seguintes prazos para emissão de parecer, salvo as exceções prev istas

\.._../

1
1

.52 - As Comissões reunir-s e-ão, ordinariamente, no edificio da Câmara Municipal em dia e hora

Ar' 33- As reuniões extraordi nárias serão anunciadas com a devida antecedência, designando-se o dia ,
hora , loca ! e e obj,;:c da rcu:1ifo, a:; quai:.; tcr:io o tempo ncces:iório ao exame da pauta referida .
A·t. 34 - As reuniões das Comissões serão públicas, salvo deliberação em contrário .
r' ,1,;'ig;afo Úiiico - Somente os Vereadores poderão ã33i3tir as reur,iõe:; 3cc;ctas .
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1 - desempenhar mis.são temporária de caráter diplomático ou cultural:
11 - tràtame~to d' laúde:
111 _ tratar, senúemuneração, de interesses particulares, desde que o afastamento não ultrapasse~ cento e
· ,
X
,
,
. ,
...
vinte dias por sessão legislativa;
IV_ investir-se nos cargos referidos no art _ _ _ da Let Organ1ca do Mumc1p10.
~ 1a _ Salvo nos casos de prorrogação da sessão legislativa ou de convocação extraordinária da Càmara
tv1unicipal. não 5 ~ co ncederão as licenças referidas nos incisos li e III, durante os períodos de recesso constitucional,
e.xcelo no caso de prorrogação de licença.
.
, . , .
.
~ 2º _ Suspender-se-á a contagem do prazo da licença que se haJa 1mc1ado anteriormente ao encerramento
de cada semi-pcri~do, exceto quando tenha havido a assunção do suplente .
~ 3º _ A licença dependerá de _requerimento dirigido ao Presidente d~ C_â mara Municipal, o qual será lido
na primeira sessão após O seu recebimento e deliberado pela Mesa, exceto no caso do 111c1so 1, quando couber ao plenário
decidir .
~ 4° _ o Vereador que se licenciar, com assunção do suplente, no caso do inciso II, não poderá reassumir
o mandalo antes de findo o prazo superior a cento e vinte dias, ou de suas prorrogações .
~ 5° _ Em caso de incapacidade civil julgada por ~entença de interdição ou comprovada através de pericia
médica passada p~r junta médica, será o Vereador suspenso do exercício do mandato, sem perda da remuneração, enquanto
durar os seus efeitos
Capítulo II
Da Vacância
i\n 41 - i\s vagas na Câmara Municipal veriticar-se-ão em virtude de:

1 - i"ab:imenl o:
11 - renúncia,
111 - perda do 111a11dato.
Arl l\2 - i\ declaração de renúncia do Vereador deve ser dirigida, por escrito à Mesa e inde,pendentc de
aprovação cl:i Cnmara i\lunicipal, mas somciite se tornará irretratável depois de lida em sessão plenária, quando o ato será
tornado ef'et ivo
§ 1º - Considera-se também haver renunci ado:
1 - O Vcreador que não prestar compromisso no prazo estabelecido neste Regimento:
11 - O suplente que, convocado, não se apresentar para entrar em exercício no prazo regimental :
~ 2º - ,\ vacância, nos casos de renúncia, será declarada em sessão pelo Presidente .
1\rt 4.1- l'crcle o mandato o Vereador:
IJ
1 -_que i111'ri11gir qualquer das proibições constantes do art. ~"b:da Lei Orgânica do Município :
11 - rnjo procedimento for declarado incompatível como decoro parlamentar:
111 · que dei xa de rnrnparecer, cm cada sessão legi slaliva ordinária, à terça parte das sessões ordinárias da
Câmara t'vlu11iciral , sa lvo li cença ou missão autorizada;
1V · que perder ou tiver suspensos os direi tos políticos:
V - quando decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na legislação federal :
VI - que sorrcr comknação crimina l cm sentença transitada em julgado .
S 1º - Nos casos dos incisos \, li e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara Munic ipal , em
escrutínio secreto e maioria absoluta de votos, mediante provocação da Mesa ou ele partido com representação na Càmara,
asscgurnda ampla dei"esn
~ 2º - Nos çasus prcvislos nos incisos Ili e IV, a perda do mandato será declarada pela Mesa, de oficio ou
n1ediantc prm·ncaçào dl.! q11alquer Vcre;idor ou dt: pnrtido com representação na Cànrnrn Municipal, assegurnda amp la
dcl"esa .
~3º - :\ rcprcsentaçãn nos casos cios incisos l, li e VI, será encaminhada á Com issão de Constit uição e
Justiça, r\d111 i11istraçfo, Rcclnçàn f-inal e Obras Públicas, observadas as seguintes normas:
1 · recebida e processada na Comissão, será fornecida cópia da rcprcsentaçiio ao Vereador, que terá o
prarn de oito dias para apresentar defesa escri ta e indicar provas:
11 - se a ddi.:sa 11,io lin apresen tada, o !'residente da Comissão nomeará defensor dativo para oferece-la 110
1111.:s11H1 pr,l/o;
111 - apresentada ;1 defesa a Cumissfo procederá às tlili gências e il instrução probatória que entender
necessúri:i~. 1·111da as quais proferir~ p.irccl.!r 110 prazo de ci nco di.is, concluin<lo p~la procedência da representaçiio ou pelo
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arquivamento desta. procedente a·représé.ntaçào, a Comissão oferecerá, também, projeto de decreto.no ser:itido da perda do
, /
mandato.
ração, Redação Final e Obras Públicas ..,
l\' _ 0 parecer da, Comissão de Constiw_ição e Justiça, Administ
Dia.
do
uma ,·ez lido nn expediente será incluído na Ordem
C<1pitulo Ili
l)a Convoc<1ção do Suplente
.'\rt. 4..\ _ ,\ i\·tesa convocará. no prazo de vinte e quatro horas. o suplente de Vereador. nos casos de:
>
1 - ocorrência de vaga.
li_ i 11 vcstidura do titular nas !'unções definid<1s 110 art. ___ da Lei Orgânica do Município:
Ili_ licença para tratamento de saude, desde de que o prazo seJa superior a cento e vinte dias. vedada a
prorrogações.
soma de períodos para esse efeito, estendendo-se a convocação por todo. � período da licença _e de suas
_
de assumir o
1mposs1bil1tado
declarar
se
de
direito
o
convocado
for
que
suplente
ao
Assiste
� Iº _
.
suplente
o
imediato
que
Mesa.
convocará
à
escrito
põr
ciência
dando
e:xercicio clri :nandato,
q 2º _ Ressalvada a hipótese de doença comprova·da na forma do art. 40, li, bem corno de estar investido
nos cargos (i,• que· trnia o art. __ da Lei Orgânica do Município, o suplente que convocado, não assumir o rn:indato no
período li --: ado no art .3"'. � 6", perde o direito à suplência, sendo convocado o suplente imediato.
� .3° - Ornrre11do vaga mais de quinze meses do término do mandato e não havendo surlenlc. o
t>residcntl' comu11icarú o fato á Justiça Ueitoral p.ira proceder a eleição.
Capitulo IV
Do Decoro Parlamentar
.·\l't t\5'-- O Vereador que descumprir os deveres inerentes a seu mandato. ou praticar ato que alelc sua
Jignidmk t·s1arú sujci1t1 ati processo e :1s medidas discirlinares rrevistas ileslc Regirnenlo. que podcr.i dcli11ir outras
inrrações e penalidades, entre estas as seguintes:
1 - ct.:nsurn;
11 - perda tc111porâria do exercício do mandato, não excedente a trinta dias;
111 - perda do mandato .
� I º - Considera-se atentalório ao decoro parlamentar usar em discurso ou proposição, de expressões que
configurem crimes contra a honra ou contenham incitamento à prática de crimes.
� 2 º - t, incompatível com o decoro parlamentar:
1 - o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas a membro da Câmara Municipal;
11 - a percepção de vantagens indevidas;
111 - a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes
/\rt. 46 - t\ censura será verbal ou escrita:
� I º - ,\ censura verbal será aplicada em sessão ou reunião, pelo Presidente da Câmara quando n.1o caiba
penalidadt.: penal.idade mais grave ao Vereador que:
1 - inobservar os deveres inerellles ao mandato ou preceitos deste Regimento:
li - praticar aios f/llL' infrinjam as regras ilc boa conduta niJs dependências da Casa,
111 - re11urbar a ordem das sessões da Câmara 1vlunicipal ou das reuniões de Comissão
\\ J.º - /\ ccnsrna escrúa sera ap\'icaua pela Mesa, ao 'I ercac\or que·.
1 - usar cm discurso ou prorosição. de expressões atentatórias ao decoro parlamentar;
\\ - praticar ofensas fi,icas ou morais no cclificio da Câmara ou desacatar, por atos e/ou palavras. a nutro
parla111e1 1 1ar. a Mesa ou Comissão .
1\rt. 47 - Considera-se incurso 1m sanção da perda ternporátia do exercício do rnnndaio, por !"alia de
dei.:oru J',1rla111e11tar. o Vert.:adur q11e·
1 - reincidir nas hiróteses rrevistas nos parágrafos do artigo anterior;
11 - foliar. sc111 motivo justificado, a seis sessões ordinárias consecutivas, ou dez intercaladas. dentro da
�
sess,1u lcg.isl,1ti,·a ordinúia tlll cxtraordinúria;
111- - pra! icar transgressão grave ou reiterada aos preceitos do Regimento Interno.
� 1 º - Nos casos dos incisos I e Ili, n penalidade será aplicada pelo Plenário, em escrutínio secreto e ror
•
. . .
maJ.Ona s1,11plcs, presente a maioria ahsol11t::1. assegurada ampla defesa ao infrator.
� 2 º - 1 a hipótese dn inciso 11. a Mesa aplicará. de oficio, o r�â:ximo da penalidade, assegurada ampla
delesa
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Art . 48 - A perda do mandato aplicar-se-á nos casos e na forma previstas no art . 43 e seus parágrafo s.
A,1 . 49 - ()uando" no curso de uma distussão, um Vereador for acusado de ato que ofenda a sué
honorabiÍidade, poderá pedir ao P~esitlente da Câmara Municipal que mande apurar a veracidade da arguição e o cabi rnentc
da censura a.o ofensor no caso de improcedência da acusação .
Capítulo V
Dos Líderes

Art . 50 - Os Vereadores são agrupados por representações partidárias ou blocos parlamentares, cabendo
lhes escolher o respecti vo Lider.
1º - Líder é o porta voz de uma representação partidária ou bloco parlamentar .
~ 2v - As representações partidárias deverão indicar á Mesa os respectivos Líderes, em document,
subscrito pda maioria absoluta dos seus integrantes. Enquanto não for feita a indicação, a Mesa considerará como Líder <
Vereador ma is idoso da respectiva representação .
·
.
/\rt . 51 -- É da comretência do Líder, além de outras atribuições que lhe confere este Regimento
i - fazer uso da palavra, em caráter excepcional,· salvo durame a Ordem do Dia, ou quando não houve
orador na tribuna, pelo prazo nunca superior a cinco minutos, para tratar de assunto ·relevante do Partido ou 0loc,
Parlamentar
II - indicar os membros da bancada no horário destinado ao Grande Expediente, para falare m na part
destinada à mesma :
I 11 - cncami nhar a votação de qualquer proposição sujeita à deliberação do Plenário, para orientar su
bancada, por tempo não superior a cinco minutos, rroibidos apartes:
IV - indicar Vice-Líderes, na proporção de três Vereadores para cada um, pa ra substituí-los nas falta:
auscncias ou i111pet.lii11e11tos .
.v - indicar à Mesa os membros da bancada para compor as Comissões e, ·quando fo r o caso, subst itui- los
1\rt52 - O l'rcícil o du Munícír io poderá indicar Vere:idor para exercer a li derança do Governo

*

Título IV
Das Sessões
Capitulo 1
Disrosições Preliminares

1\rt 55 - As sessões serão :
1 - inaugurais, as que instalam os trabalhos de cada sessão legjslat.iv;a;
. ..
1
11 : ordinárias, as de qualquer sessão legislativa realizadas às téi-ç a's~fe iras, com início às 16:00 horas;
111 - extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados para as ordinárias:
1V - solenes, as realizadas para posse do Prefeito e do Vice-Prefeito e quando destinadas a comemoraçõ1
ou homenagens a requerimento de Vereador aprovado pelo Plenário.
Parágrafo Único - As sessões ordinárias compõem-se de quatro partes:
1 - Pequeno Expediente:
11 l - Ordem do Dia;
1V - Expediente f-inal.
/\rt. SI\ - A sessão extraordinária com d11raçiio de quatro horas, será destinada exclusivamente a discuss;
e votação de 111at érias constantes da Ordem do Dia.
tj 1º - 1\ sessão extraordinária serú convocada, de oficio, ou por deliberação do Plenário, a requerim en
de qualqu~r Vereador .
~ 2º - Sc111p re que li.i r rn11 voc:icla sessão extraort.linária, o Presidente comu nicar-lo-à aos Veread Ón.'s e
sessão, por olicio, tckgrama ou 1clclo11t: se for o caso.
~ 3º - A comunicação de sessão extraordinária por ofic io, telegrama ou telefone, so mente prod uzirá s
el'cito leg:il se efet ivada com a antecedencia mini ma de vi nte e quatro horas .
q l'' - Serão remuneradas, 1H1 111úxi1110, cinco sessões extraordinárias por mês
1\rt. 55 - ,\ s co111c111oraçõcs e ho menagens só poderão ser realizadas pela Càmara l\,lunicipa l, 111cdia1
d1.:lihcr,1 çfo do Plc11úrin
1\n S6 · ,\ s scsscks serão pú blica s. mas cxc er cionalmente poderão ser secretas, quando assi m delibera,
Plenári c,
,\ ri 57 ,\ Sl'.SS,10 JlO(icri1 ser susr cnsa
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( - JOr conveniência da ordem;
/ 1 _· por falta de quorum para votação, se não houver matéria a ser discutida;
Ili _ para recepção de autoridades, visitantes ilustres, ou acontecimentos que a Presidência julgar
conveniente.
& 1• - na hipótese do inciso 11 deste artigo, decorridos quinze minutos e persistindo a falta de quorum
passar-se-á à fast· seguinte da sessão.
§ i - a suspensão da sessão não determina a prorrogação do tempo da fase da sessão.
ll((' 58 - Para manutenção da ordem, observar-se-ão as seguintes regras:
1 - ;,urante a sessão somente os Vereadores podem permanecer no Plenário, além dos ex-vereadores
e os funcionário.-· ,~a Câmara Municipal cujas fu nções estejam diretamente ligadas à sessão plenária;
'I - não serão permitidas as conversações que perturbem os trabalhos;
Ili - o orador deverá falar da tribuna. a menos que o Presidente permita o comentário;
1V- ao falar da bancada. o orador, em nenhum caso, poderá fazê-lo de costas para a Mesa;
V . a nenhum Vereador será permitido falar sem qut: lhe seja concedida a palavra;
VI - qualquer Vereador ao falar, dirigirá a palavra ao Presidente ou a Câmara Munic ipal de modo·
geral. sendo-lhe vedado referir-se a Câmara ou a qualquer ele seus membros ou a representante do poder públi co de
forma descortês ou injuriosa:
VI 1 - referindo-se. em discurso, a colega. o Vereador deverá proceder seu nome do tratamento de
Senhor ou de Vl'1~aJor e quando a ele se dirigir dar-lhe-a o tratamento de Vossa Excelência;
VI 11 - o orador não deve ser interrompido, salvo concessão deste para ser levantada questão de
ordem ou par~ ,;:•.111eú-lo e no caso de comu nicação importante que o Presidente deva fazer ;
])( - a qualquer pessoa é vedad? fumar no recinto elo Plenário.

Capitulo II
Das Sessões Ordinárias
Sessão 1
Do Pequeno Expediente

.'\rt .

59· - À hora do início da sessão, os membros da Mesa e os demais Vereadores ocuparão seus

lugares.

~ 1 - Achando-se presente, em Plenário, no mínimo, um terço dos membros da Câmara, o
Presidente abrir<I a sessão proferindo as seguintes palavras: INVOCANDO A PROTEÇÃO DE DEUS E EM
NOME DO povo DO MUNICÍPIO DE PORTO RICO 1){) MARANHÃO, DECLARO ABERTA A
SESSÃO. E•n :;, .= o contrário, aguardará durante quinze minuto,. deduzido o prazo do retardamento do tempo
destinado ao P·~, 1ueno Expediente. Se persistir a falta de quorum , o Pre1idente declarará que não pode haver sessão .
~ i - Não havendo sessão por falta de número. o Presidente despachará os papéis constante do
expediente parr. tramitação, independente de leitura.
Art. 60 - O Pequeno Expediente terá a duração máxima de sessenta minutos .
Art. 61 - Iniciados os trabalhos o z" Secretário fará a leitura da ata da .sessão anterior, que será
submetida a aprovação -do Plenário.
·
•
~ 1· - Para retificar a ata, o Vereador poderá falar uma vez, pelo prazo de cinco minutos, cabendo ao
2 Secretário prestar os esclarecimentos necessários, e quando, apesar deles, o Presidente reconhecer a procedência
da retificação, Sl:!rá essa consignada na ata seguinte. Da decisão do Pre1ídente caberá recurso ao Plena.rio.
~ 2' - Em seguida à leitura da ata, o 1• Secretário procederá a leitura da matéria do expediente,
constando de pr~•posições, oficios, representações, petições e outros documentos de interesse do Plenário .
:j J" - Concluída a leitura da ata e dos papéis de expediente, a Mesa dará a palavra aos Vereadores
previamente ír,,,:r; tos ou, na falta destes, aos que a solicitarem para ·,ersarem assunto de livre escolha, não podendo
o orador excede · o prazo de cinco minutos, proibido apartes .
A11 . 62 - As proposições e papéis deverão ser entn:e).J-(."1 à Mesa, até o momento da instalação dos
trabalhos, para lt::itura e conseqüente encaminhamento.
?~rágrafo Único - Quando a entrega verificar-se p(r.tericJrmente, figurarão no exped iente da sessão
Ordinaria Segui fl(P
1
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Sessão II
_Do Grande Expediente

An 6J - F.sgotado o tempn reservado ao Pequeno Expediente, passar-se-á ao Grande Expediente que terá

a duraçãu de noventa minutos
t\rt 64 - O (Jran dc Ex pediente se destina aos oradores inscritos 01J na falta destes aos que a solicitarem,
cabendo ac primeiro orador tri nta minut os e aos seguintes será destinado o tempo proporcional dos Partidos ou Blocos
Parlamentnrcs
9 1º ·· As inscrições dos oradores do Grande Expediente serão feitas do seguinte modo .
a) do prime iro orado r, pelo próprio Vereador em livro especial;
b) dos demais orado res, por indicação do respectivo Líder;
~ 2º - O Vereado r só poderá inscre ver-se como primeiro orador, uma vez em cada duas semanas, sendolhe facultado , porém, permutar ou ceder a ordem de inscrição, através de comunicação á Mesa.
~ J º - Na auscncia do orador inscrit o, pod erá representá-lo, no ato da cessão ou da permuta, o seu Líder.

•

Sessão [li
Da Ordem do Dia

Art 6 '> - Declarada aberta a Ordem do Dia, o Presidente dará co nhecime nt o da existencia da mnt~ri ,
cons1 an1e da pauta a qual se rá suhmetida a discussão e votação.
~ lº · ( licito a qualquer Vereador so licitar a ve rificação de quorum durante a Ordem do Dia .
9 2º ·· A ausência às vo ta~ôes equipara-se. para todos os efeit os, a ausência ás sessões. ressa lvada a que s,
vcrili car a titu lo de absten ção ou obs t111 ç:1o parlam1.:nt:ir. assim entendida a qu e for comunicada pelo respectivo Lider .
i\ lcsa
~Jº - Ao anunciar a mnté1ia em discussão, o Presidente dará a pala vra ao Vereador que se haja_ habilitado
nus ternh>s do Regi111c11to, a debate-lo e encerrara a discussão sempre que não houver orador.
~ 4º - Sempre que ocorrer votação nominal , mencionnr-se-ão na ata os nomes dos votan tes e seus votos.
Art. 66 - ;\ Ordem do Dia será organizada pelo Presidente da Câmara Munici pa l e anunciada ao encerr a
os trabalhos da sessão anterior.
Art . 67 - Durante a Ordem do Dia somen te poderá ser levantada questão de ordem rel acionada com
matéria que esteja sendo apreciada na oca~ião.

Sessão IV
Expediente f-inal

1\rt. 68 - Esgotad a a Ordem do Dia, seguir-se-á o Expedien te f-inal pelo tempo restante da sessão. quan d
a palavra scr:i rnncedida nos Ve readore:; inscritos. ou na !'alta destes, aos que a solicitarem, para vers ar assu nt o de li v1
1.: sco lha. cabendo a cada um dez minutos, no má xi mo, permitido apartes.
Sessão V
Das Atas

C.L~i-;"-----

•
•
•
•

,o

,\rt 6') - De cada ses,ào da Câmara lavrar-se-á ata, contendo os nomes dos Vereadores presentes
nusentes. bem ass im exrosição suscinta d11s trabalHos, alim de ser lida na sessão seguinte.
~ ~ 1º - A ata scrá lavrada ainda que nno haja sessão por falta de número e, nesse caso, além do expedier
despnch,1do serão menci o nadús os non 1c~ dns Vereadores presentes e dos ausentes .
~ 1" · ,\ aia da últim a sessão de cada s1.:ssão legislati va ou de convocação se rá lida com qualquer 11ú1111.:
antes de en cerrnda a sessão
,\ rt 70 ·· /\ ata da se~siio secreta será lavrada pelo 2° Secretário e aprovada pelo Plenár io , nntes ,
cn cerranu:nt o da sessão, assinada pela i"vl,;sa e l<.:chada co m lacre em in vólucro datado e ruhricado por dois Secre tários .
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Titulo V
Das Proposições
Capitulo 1
Disposições Gerais

Mt 71 . Proposição é toda matéria sujeita a deliberação da Câmnra Municipal.
~

Iº - As proposições c.:onstituir-se-ão em :
l - projeto de emenda a lei orgânica;
11 - pmjcto de lei complcme111 ar:
111 - projeto de lei ordinária ;
1V-· rrojeto de decreto legislati vo,
V .. '.'rojeto de resolução;
VI - moção;
Vil ... in<licaçã<·>:
VI:1 -· requerimento ;
IX ·- parecer
§ 2º - Cada projeto deverá c.:o11 1er simp lesmente a enunciaçno da vontade legislativa;
~.3" -· Nenhum artigo poderá conter duas ou mais matérias diversas .
An 72 - As proposições idênticas ou versando matéria correlatas serão anexadas a mais antiga, desde
que seja possí vel o c:..a :11c cm conjunto .
A··t 73 - Não se admitirão proposições que .
1 - contenham assunto alheio à competência da Càmnra Municipal;
11 . deleguem a outro Poder, competéncia privativa da Câmara Municipal ;
Ili - forem ílagrantemcntc anti-regimentais;
IV . 1;on 1enham expressões ofensivas a quem quer que seja;
V .. i'urcm manil'cstamentc inconstitucionais;
l' ,·. 0:1!.·' ato lJ ni co - Nos casos em que as assinaturas de uma proposição sejam necessárias ao seu trâmite ,
estas não poderão ,e, r( tiradas após a entrega da proposição à Mesa.
Ar1. 14 - Quando, por extravio, não for possível o andamento de qualquer proposição, a Mesa a
reconstituirá por 111,<n ~ a seu alcance .
i\ri. 75 - Finda a legislatu ra arquivar-se-ão todas as proposições, salvo as:
1 - d,! autoria do Poder Executivo;
li - Jil aprovadas em primeiro turno ;
Ili .. de ini ciati va ropular .
;\ , t 76 - i\ matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto
na mesma sessão legi ;1;1 1iva, medi::inte prnpost::i da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal.
('apít11ln li
Da Tramitação
,\ ·1 77 - 1\s proposições serão submetidas aos _seguintes regimes de tramitação
· re 1~i111e de urgencia
,1) 1iec!idos de licença do prefeito e do vice-p refeito ;
b) projet os de iniciativa do Prele ito M11nicipal , com solicitação de urgência ;
<:)
matéria assi111 reconhecida pelo l)lcnÚl'i o;
d! necessidade impre vista, em caso de calamidade pública .
l ! · !·egi111e c.Je prioridt1dc :
'i'
os projetos de lei que se destinem a regulamentar dispositivo da Lei Urgfinica;
bJ altera.,:ãu ou rcl'orrna do Regimento Int erno;
c) projetos c.:0111 prazo determinado;
d) prnjetus de codific.:a.,:fo ;
e , denúncia co ntra o Prel'eit o, o Vice-Prcl'eito e Secretários Municipais.
l\;r:1gral'o (Jnicn - Serão de tramitação ordinária as proposições não abrangidas neste artigo .
IM,( 78 · Os prnje1o s, uma vez entregues à 1\ilesa, serão lidos no Pequeno Expediente rara conhecimento
dos Veread\lrcs l'. l, · p, ,is i1H:I II idos crn pa11t a para rcc.:ebi111c1110 de emendas.
'3
pau 1,1sera
u111 di,1 para as pn iposic,:ii cs e111 regime de u1·gê11c.:ia.

t ,\
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li[ - três di:is para .;s proposições em regime de tramitação ordinária.
Art 79 - lnstruidos com pareceres das Comissões Técnicas os projetos serão incluidos na Ordem do Dia.
observados os seguintes critérios
,
1 - obrigaturi.imcnte, na primeira sessão ordinária ou extraordinária a ser realizada, os em regime de
urgcncia :
11 - obrigatoriamente, dentro de três sessões ordinárias, os em regime de prioridade:
Ili - dentro de d~ dias, os em regime de tramitação ordinária.

Capitulo IV
Das Moções

~

•
•~

11 - dois dias para a~ proposições em regime de prio_ridade~

--r Art. 80 - A Câmara Municipal exerce sua função legislativa por via de projeto de lei ordinária ou
complement:ir, de decreto legisl:itivo ou de re~olução; :ilém de propo&ta de emenda à Lei Orgânica do Município.
,\rt . 81 - Destinam-se os projetos:
1- de lei a regular as matérias de competência do.Poder Legislativo, com sanção do Prefeito Munic ipal :
li - ele decreto legislativo a regular, com eficiência de lei, matéria de competência exclusiva da Câ mara
[\'lunicip:i! , sem s:inçào do Prefeito tvlunicipal, tais como
a) prestação de contas dos Poderes Municipais:
b) tix;ição e.la remuneraçào dos Vereadores, e.lo Prefeito e do Vice-Prefeito:
c) sustaçào de atos normativos e.lo Poder Executivo que exorbitem do poder re!,1lliamentar:
c.l) susrcnsão da execução de lei ou alo normativo declarado inconstitucional em decisão do Tribuna l de
Ju stiça:
e) lice nça rara o Prefeito e Vice-l)re!eito se ausentnrem do Município:
!) suspen são e perda c.le 111.im.lato de Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito; .
g) liccn\:a para 111issão
Ili - os projetos de resolução destinam-se a regular matéria de caráter político, processua l ou
ad111ir.istr·ativo sobre qtie ;i Càmara ~v!u nicipal e.leva pronunciar-se em casos concretos tais·como :
a) matéria de natureza regimental: b) conclusfo de Comi%ão Parlamentar de Inquérito;
c) assuntos c.le sua economia interna e dos serviços administrativos;
d) conclusão sobre as petições, representações ou reclamações da sociedade civil;
e) concessão de titulo de cidadania.
,\11 . 82 - i\ iniciativa e.los projetos de lei caberá, rios termos e.la Lei Orgànica e deste Regimento Interno
1 - â !Vlcsa:
11 ·-- às Comissões;
111 - aos Vereadores·,
IV - ao Prct"eito Municipal:
V -- aos cidadãos.
:\ rt. 85 - Os projetos deverão ser divididos em artigos numerados e redigidos de forma concisn e clara,
precec.lid us scnirrc e.la respecti v.i cmcnla .
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Capi tulo Ili
Oos Projetos
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Arl. 84 - ~ loção é a proposição en:i que é sugerida a manifostação ela Càmara Muni cipal sobre
determinado assunto, apclando ou protestando .
Parágrafo Ún ico - /\ moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluindo, necessaria mente,
pel,i 1cx111 q11c ,,er.i nhj~:tn de ap rcciaçiill
Art. 85 - Lida no pequeno Expediente, será imediatamente encaminhada à Comissão de Const ituiçãu e
Ju:;tiça. Sesu rança, .- \d111ini straç:iu e P,cdaç~o í-inal, p;ir:: o competente parecer.
1\rl. 86 ·- Não se ac.lmitirá moção:
1 - de aro io ou sol idari edade aos l>oderes da União, e.los Estados e dos Municí pios;
11 - quando o objeto por ela visado possa ser atingido at ravés de indicação .
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Capítulo V
Dos Requerimentos
Seção I
Disposição Preliminares
i\ n . 87 - Os requerimentos assim se classificam :
! - quanto a competência para decidi- los ;
a·, sujeito a despacho do Presidente:
il ) sujeito a deliberação do Plenário:
11 - quanto à forma :
a) verbais;
b) escritos;
Arf 88 -- Os requerimentos independem de pareceres das Comissões, salvo deliberação da Cãmara .

Seção li
Sujeito a Despacho do Presidente

'--'
Art . 89 - Será verbal e despachado imediatamente pelo Presidente, o requerimento que solicit e
l - a pala vra ;
JI - permissão para falar sen tado;
f11 -- posse de Vereador;
l V - leitura. pelo Iº Secretário, de qualquer mat~ria sujeita ao conhecimento do Plenário;
V - retirada de requerimento apresentado sobre proposição constante da Ordem do Dia :
VI - verificação de volação ;
VII - informações sobre a ordem dos trabalhos ou sobre a Ordem do Dia;
VI li - verificação de presença, quando evidente a falta de quorum .
Art . 90 - Será escritq, despachado pelo Presidente, ouvida a Mesa, o requerimento que solicite:
l - audiência de Comissão, quando formulado por qualquer Vereador;
11 - informações sobre os atos administrativos da Câmara Municipal; ·
111- inclusão, cm Ordem do Dia, de proposição em condições regimentais de nela figurar;
l \ " - designação de Re lator Especial para proposição com prazo para parecer esgotado nas Comissões;
V - licença a Vereador para tratamento de saúde;
Vl - votos de aplausos, regozijo, louvor ou congratulações por ato público ou acontecimento de alta
significação, d·~·;,!,~ que não implique apoio ou solidariedade aos Poderes;
V 11 - voto de censura;
VIII - manifestação por motivo de luto nacional ou de pesar por falecimento de autoridades, altas
personalidades 1.H1 pessoas da comu~idadc;
1X - retirada pelo autor de proposição sem parecer;
X - informações sobre atos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, bem como das autarquias,
sociedades de~ -:,., 10mia mista, empresas pública e fundações do Município, cuja fiscalização seja atribuição constitucional
ou legal dos 11 1~mLros e das Comissões da Câmara Municipal.
l'arágrafo Único - No caso de indeferimento, o autor poderá recorrer da decisão ao Plenário .
Seção III
Sujeitos n Deliberação do Plenário
,\ rt 9 1 - Será verbnl, não so frerá discussão e dependerá de deliberação do Plenário, o requerimento quf
solicite:

l - prorrogaçno do tempo dc1 sessão ;
11 - votação por dctermi nad o processo .
A rt 92 - Scrú escrito , não so l'rcrâ ~i sc ussfüi e dependerá de deliberação do Plenário, o requeriment o .qu<
solic ite :
i -· const i1u ic,:ão de Con1 issfo el e Represen tação;
li · enn:rrn1m;1110 de discu~sào ,
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lll - retirada, pel9 autor, de proposição com pnrecer favorável;,
IV - destaque .. / .
. .
_
.
.
_
.
Art . 93 - Sera es-cnto, sofrera d1scussao e dependera de del1beraçao do Plenáno, o. requerimento que

so licite ·
1 - aos Poderes da União, do Estado e do Município, medidas ele \nteresse público que não caiba em
moção ou projetos de iniciativas da Câmara Municipal.
11 - criação de Comissão Parlamentar de l nquérito, quando não estiver subscrito, no míní mo , por um
terço dos membros da Câmara .
li 1- urgência:
1V -· sess ão extraordinária, solene ou secreta:
V - convocação de Secretário Municipal;
VI - adiamento de discussão de matéria constante da Ordem do Dia .

.?"';

Capítulo VII
Das Emendas

,\rt 94 - Emenda é a proposição apresentada como acessória de outrn .
i\rt 9 5 - As emendas podem ser:

l - ad itiva é a que faz acréscimo à proposição;
11 - supre ss iva é a que erradica parte da proposição ;
Ili - modir,cativa é a que altera em parte a proposição, sem a modificar substancialmente ;
1V -- emenda subs tituti va é a sucedânea ela propos içã o no seu todo:
V - aglutinativa é a que resulta da fusão de outras emendas ou subemendas e destas com a proposição por
transaçàD tcnd1.:nte à aproximação dos respectivos objetivos
.'\rt . 96 - i\drnitir-se-à subemcnda à emenda apresentada em Comissão à outra emenda .
i\rt <)7 - Não serão aceitas emendas ou subernendas que não tenham relação direta com a proposição
principal
1\11 . 98 - Não serão admitidas eme ndas que impliquem aumento de despesa :
1 - nos projetos de iniciativa exclusiva do Prefeito, ressalvados o disposto no art .
11 - nos projetos sobre organi zação dos serviços administrativos da Câmara Municipal.
1\rt . 99 - !\s proposições poderão receber emendas:
1- em pauta, pelo Vereador:
l l - na Comissão, pelo Relator designado;
111 -- na discussão, com apoiamcnto de um terço dos membros da Câmara Municipal.
Parágrafo Único - As emendas, dentro do prazo -regimental poderão ser entregues, mediante prot ocolo na
Secretaria da Càm,!ra .
Título VI
Da Participação ela Sociedade Civil
Capí tulo 1
Da Iniciati va Popular de Lei
t\rt . [00 - A iniciativa populnr pode ser exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei
subscrit o por, no 111ini 1110, cinco por cenlo dos eleitores do Município e que deverá ser apreciado no prazo de má~imo de
sessenta dias , obedccida s as seguintes condi<;ties :
1 - a assinatura de cada eleitor dever;1 ser acompa nhada de seu nome completo legível, endereço e dad os
identilicadmes de seu titulo elei toral ;
11 - as listas de as sina turas serão organizadas, formulários padronizados pela Mesa da Câmara /v1unicipal :
lll ·-- serei licito a en tid ade da sociedade civil patrocinar a apresentação de projeto de lei de in icin tiva
popular, responsabil izando-se, i11clusive , pela coleta de assinaturas:
1V - o projetn será inst ruido com documento hábi I da Justiça Eleitoral, quanto ao contigente de eleitores
alistados no 1\- lun icipio , aceitando-se, para esse lim , os dados referentes ao ano anterior, se não disponíveis outros mais
recentes ;
\1 ·- n projetu sern prolocolizado perante n Gabinete do Presidente, que verificará se foram cumpridas as
exigencias cPnstant cs da l.ei Orgânica do rvlunicipill para sua apresentação;
VI - o p1oj ct n de lei de ini ciati va popular terá a mesma tramitação dos demais, integrando sua numeração
geral ,
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VI 1 - nas Comissões/e no Plenário, poderá usar da palavra para discutir o projeto de lei, pelo prazo de
vinte minutos_. o p1imeiro sig~atário, ou quem este indicar quando da apresentação;
.
__
V! l 1 - cada projeto de lei deverá circunscrever-se a . J:Jm mesmo assunto, podendo, caso co_ntr_ano, ser
desdob rado pela Co111issão de Constituição e Justiça, Segurança, Administração, Redação Final e Obras Publicas, em
proposições autóno, ,;,s, para tramitação cm separado;
_
.
IX - ,1ào se rejeitará, li minarmente, projeto de lei de iniciativa popular por vícios de l1~g_uage~1, lapsos ?u
imperfeições de téc.:,,i-:a legislat iva, incumbindo a Comissão de Constituição e Justiça, Segurança, Adm1n1straçao, Redaçao
Final e Obras Púhlicas, escoima-lo de vícios formais par~ regular sua tramitação;
x -- a Mesa designará Vereador parnlexercer, em relação ac> projeto de lei de iniciativa popular, os
pod eres ou atribuiçü,:~ conforidos por este Regimento ao autor de proposição, devendo a escolha recair sobre quem tenha
sido com a sua anu,:nc ;a_ previamente indicado com esta finalidade pelo primeiro signatário do projeto .
Capítulo li
Das Petições, Representações
e Outras Fonnas de Participação

'-...,-

X t'.~1. 1O1 - ;\ s petições, reclamações ou representações de qualquer pessoa fis ica ou jurídica contra ato ou
omissão de autor;(;11des e entidades públicas ou imputados a membros da Casa. serão recebidas e examinadas pelas
CnmÍ!\!\Ões ou pela il, lesa , respectivamente, desde C]Ue :
1 ·· •.nca111inhad<1s por escrito, vedado o anonimato do autor ou autores;
li - o assun_to envolva matéria de sua competência.
Parágrafo Uníco - O memhro da Comissão a que a que for distribuído o processo, exaur ida sua fase de
instrução, apresentar:, relat ório na conformidade do art . 26, no que couber, do qual dará ciência aos interessados .
/\ 1' 102 - 1\ p,i11iciraçào da sociedade civil poderá, ainda, ser exercida através do orerecimento de
pareceres tt.:cnicc :~, '.!·,posiçiics e rrnpns1:is ori11nd.1s rl~ ~n!icbdes cien tílicas e culturais, d1~ associaçiies e sindi r.:i10s e
demais instituiçõe:, r,; prcsentativas .
/\rt. 143' - 1\ contribuiçiio da sociedade civil será examinada pela Comi;siio cuja área de atuação tenha
pertinência co m a matéria contida no documento recebido .

Capítulo Ili
Da Audiência Pública
.-\ :'. 104 - Cada Comissão poderá realizar reunião de audiência pública com entidades da sociedade cívil
pnra instruir maté r-,1 legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos ele interesse público relevante, atinente a sua·
área de atua ção, 11 ;cdia11le rr?po sta de qualquer membro ou a pedido de entidade interessada .
f'arágral'o Unico - /\provada a reunião de audiência pública a Comissiio selecionará para serem ouvi da s,
as autoridades. as Jh~ssoas interessadas e os especialistas li gados às entidades partic.ipantes. cabendo ao Presidente da
Com issão expedi!· os .::o nvites

Titulo VII
Das Discussões e Deliberações
Capítulo I
Das Discussões
Seçiio 1
Disposi_ções Gerais

t

.-' .1, . l0 5 - Disrnssão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em Plenário .
~ 1º - A discussão será leíta sobre o conjunto da proposição e das emendas. se houver
~ 2º - O Pres idente. mediante deliberação do Plenário, poderá anunciar o debate por títulos , capítulos.
seções ou grupos Jc an ign s
_-:_: t IOcS'-- So111e111,: será objeto de discussáo a proposição constante da Or<l em dn Dia .
1
1
\ r . 107 - Os projetos de lei serão submetidos a duas discussões e votações e as demais proposições terão
uma discussão e ·,,·. taç~1_1 _

t
t

~ Iº - (h projetos · que receberem parecer contrário da Comissão de Constituição e Ju stiça,
Administração, Redação Fi11al e Obras Públicas, quanto à co11stitucio11alidade e legalida<le, serão arquivaJ(Js_
~ 2º - l.idu o pnrcce r, será assegurado ao autor, 110 prazo de sua s sessões ordinárias. requerer por escrit o à
!'.-!:.:::;i, qt!l~ o resr,·, :1i v" !1:m·,:cr •;cj,t :;uli111l:tid,1 .i_
c, l'le 11;irin
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Art l 14 - A votação será realizada logo após o encerramento da discussão .
§ J º - A declaração do Presidente de que a matéria está em votação constitui o seu termo inicial.
§ 2º - Iniciado o processo de votação, este será concluído independentemente do término da sessão que
será considerada r ro rrogada para essa finalidade .
Art . 11 S - O Vereador presente não poderá escusar-se de votar, deverâ, porém, abster-se de fazê -lo,
quando se tratar de matéria em cau sa própria.
·
Parágrafo Único - O Vereador que se considerar atingido pela disposição deste anigo, comunicá-lo-a á
Mesa, e a sua pres ença será havida, para efe ito de quorum , como vo to em branco .
A rt . \ 16 - É licito ao Vereador, depois da votação a descoberto, enviar à Mesa, para ser inserida na ata
dos trabalhos , decl ~ração escrita de voto, feita em termos concisos e sem alusões pessoais, sendo permitido lê-la em
Plenário, mas proib ido fazer qualquer comentário a respeito, na ocasião .

Seçào li
Dos Processos de Votação
Art . l \ 7 - São tr~s os processos de votação
1 - simbó lico:
li ·· nominal :
Il i - escru tíni o secret o

!) ,ir ágrafo Úni co - EscolhiJ o um processo de votação, outro não será admitido, tanto para a matéria
principal qu anto pura as em end as ou subcme11das a ela referentes .
:\rt 118 - Pelo r ro<.: esso simbólico , o Presidente ao anunciar a.votação de qualquer mat éri a, con vidará
os Vereadores ciú e vo tarem a favo r, perm anecerem sentados e proclamará e resultado mani fes to dos vo tos anuncia ndo o
no me dos Vcread ·. t cs qu e vo tarem contra
l\,rág ra fo Úni co - Se algum Veread or ti ver dúvida quan_to ao resultado, pedirá irn ediat.1mente ver ifi cação
de vo t açfo que S(·.. :1 1",·i10 pel o processo de vr)taçào nomi na!.
. 1.:1. 119 - A vo tação nom ina l dar-se-á a requerimento de qualquer Vereador, ouvid o o Pl enário e tà r-se-á
pela lista <los Yu~.i<lores que serão chamad os pelo \º Secret ário e responderão SIM ou NÃO, segundo sejam favorá veis ou
contrários, ao ql,•; , e estiver votando .
§ 1º - A medid a que o 1º Secretário proceder a chamada o 2º Secretário anotará as respo stas e as repetirá
em voz .1lta.
'
~ 2º - Terminada a chamada será realizada nova chamada dos Vereadores cuja ausência tenh a sid o
verificada .
~ .3ª -.Enquanto não for proclamado o resultado da votação pelo Presidente, será lícito ao Vereador obter
ela l\·lesa o registro do seu voto .
~ 'iº - O Vcrcadur poderá retificar o seu voto, devendo fazê-lo antes de proclamado o resultado da
vo ta ção .
•) S' - Será tra nscrito na ata dos trabalhos a relação dos Vereadores que votaram contra ou a fa vor, bem
como dos ausePi.:,
~ rf' - So m::nt e serão ac eitas reclamações, quanto ao resultado da votação, antes de ser anuncia da a
discussão de no-, ,, mat éri a .
Art. 120 - ,\ vota ção será por escrutín io secreto som ente quando ass im o exigir a Lei Orgâ nica do
1\-!unicipio e as n1Jnnas pre vista s neste Regimento .
Seção Ili
Do Encam inhamento

i\rt . 121 - Logo que seja anun ciada a votação, será assegurada às Bancadas, por um de seu s membros,
fal ar apen as uma vez, pel o rrazo de cin co minut os, a fim de esclarecer a respectiva Bancada sobre a orient ação a seguir, ou
declarar a pos ir/io J o Partido so bre a ma tér ia em questão .

Seção l V
Oo Destaciue

t

Art. 122 - Sal vo di spos ição em co nt rário, as propos ições serão votad.is em globo .
O Plc11 ár io poderú co 11 ccdcr de staq ue de parte ou pa11es do tex to da pro posição, pa ra sua votação.
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Art . 125 - Concluída a vo tação com aprovação de emendas, será o projeto encaminhado á Comissão de
Constituição e Justiça, Adm ini stração, Redação final e Obras Públicas, para redigir parecer compatibilizando o texto
aprovado .
§ 1° . Ex ce tua111-sc do disposto neste artigo o Projeto de Lei do Plano Plurianual; de Diretri zes
Orçamentaria e do Orçamento Anual, cuja redação final competirá à Comissão de Orçamento, f-inanças, Fiscalização,
Indú stria e Comérc io, al.:m do Regiment o Int erno, cuja redação tina! competirá a Mesa Diretora.
Art . 126 - A redação tina! será elaborada de acordo com os segu in tes prazos :
1 - um dia , para os projet os em regime de urgênci a;
I1 - ci nco tbs. parn os projetos em regime de prioridade;
Ili - dez dia s, para os projetos em regime de tramitação ordinária .
!\rt . 127 - Conc luída a redação fina do projeto, este será incluído em Ordem do Dia, para votação em
único turno
:\ri 128 - ;\ pro vada a rcd:ição lin:il dos projetos de lei serão eles encaminhJdos em au tógrnro á s;inçfo ,
pelo l1 residentc da C.in1ara i'v111 11 ic ipal.
Art . l 'J:!t - í)uaml<.\ após a aprovação da redação· final e até a expedic,:ão do autógrafo, verilir:a r-se
inexatidii n dlJ te~ to , o l'rcs idrntc da Càmara procede rá a respec ti va correção da qual dará co nhecimento ao Pl enár·10
Art. 1JO - Os proje tos de dec reto e de reso lução serão promulgados dentro de três dias após a aprova çã o
da redaçiio final.
Capítulo IV
Da Urgência

t

-J

.'\rt 13' 1 - l'rg~ncia é a dis pensa de exigências ou formalidades regimentais, para que determ inada
proposi ção ~;eja, de logo, co nsid era da . até sua decisão final.
9 1º · Não ser;io di ~pe nsad os os seguintes requisito!;:
1 · pareceres das Comissões;
li ·· quorum para delib•~ração.
1\ rt . 132 - ;\ provado o requerime nt o de urgência, o Presidente da Câmara pro vi denciará a i11 clu sfo da
prnpc~iç ,i u em Ordem do Dia da pri111eira sessão ord in ária ou extraordinária que se realizar.
1\ rt 13'J ·· Se 11 üo hou ver parecer, o Presid ente suspenderá a sessão pelo tempo neces sário para que a
Comi, ~J l.l llu C'•)missões em conjun to rrnlirarn seus pareceres.
:\n IJ4 - F.ncerrnda a discussão com emendas, serão elas imediatamente di stribuídas às Comissões. O
p:irec•~r S\,lm! as ernend<1s roder:i se r dado ve rbalmente.
l'ará grnlci Único - À propos ição e111 reg ime de urgência só receberú emenda s de um terço dri s membros
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Capi tulo 1II
Da Redação Fina l

~
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:\rt . 12 3 _ As e~i~ das, entre as quais se consideram as de Comissão, serão votadas em grnpo, conforme
tenham parecer favorável ou contrário.
,
·
§ 1º . Nos casos cm qu e houver em relação às emendas, pareceres divergentes das Comissões, serão
votadas uma a uma salvo delibernção em contrário.
~ · 2º . o Plenário poderá conceder, a requerime nto de qualquer Vereador, que a votar;ão das emendas se
faça destacadamente uma a urna .
Ar;_ 124 _ o pedido de destaque deverá ser feito an tes de anuncia da a votação .
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VI II
Título
Da Elaboração Legislati va Especial
Capitul o l
Dos Proj etos de Inicia tiva do Prefeito
Com So licitação de Urgência
.- \rt . 115
~ 1º · ,\

apli car:1 ;i pa!rt ir d:ii

O l' rcleit o poderá soli citar que os projet os de sua iniciativa tramitem em regime ele urgencia .
so li ci tação po derú ser leita depois de ini ciada a tramitação do projeto, caso em que o regime se
.
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Se a Câmara· M~nicipal não deliberar em até quaren~a T_.:c}~:co dias, o projeto será incluído em

Ordem do Dia, até q.1~ se ultime sua votação.
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Capitulo II
Do Veto
,.\ t
13 6 _ Recebido O veto. este será imediatamente despachado para a Comissão de Constituição e
1
Justiça , Administnt,ào, Redação Final e Obras Públicas, que terá cinco dias para emitir seu parecer.
,\ 1l. 137 _ Dentro de trinta dias, cont;idos do recebimen to da comunicação do veto , a Câmara f\ lu ni cipal
sobre ele decidirá .::n escrutínio secreto e sua rejeição só ocorrerá p~!o voto da i:naioria absoluta dos Vereadores, em única
votação .
~ I" _ Esgotado o prazo estabelecido no caput deste artigo, sem deliberação, o veto será incluído na
Ordem do Dia da reunião imediata , sobrestadas as demais, até sua votação final, ressalvado os projetos de iniciati va do
Prefeito Municipal. com solicitação de urgência .
~ 2.'' - Se o veto não for 1rnrntido, será a projeto de lei enviada ao Prefeito Municipal para promulgc1ção
~ 3"' - Se. dentro de quarenta e oito horas, a proposição de lei não for promulgada, o Presidente da Câmara
a promulgará, e, ~·e ,·:,te nã o o [izer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo .
~ 4 ° - Mantid o o veto, ou não , dar-se -á c;ência do fato ao Prefeito Municipal.
.<\ rt . 13'8 - A vota ção não versará sobre o veto, mas sobre a pa11e vetada, votando sim os que ap ro vareJn o
projeto ou a part e v·:t ada. rej eitand o o ve to e não os qu e rejeitarem o projeto ou a parte vetada, mantend o o veto .

Capítulo 111
Do Plano Plurianual, Diretri zes Orçamentárias
e Orç,!ment tl _.\nua!
,\ 1t 1.3'1' ·- Os projet os de .lei relíltivps íl0 Plano Plurianual, de Diretrizes Orçamentári as e o Or,;ílme~to
Anual, serão apre : i:id os pel :i Comissão de Orç:imento, Finanças e Fiscalização, na forma deste Regimento .
1\ ~· . 140 - Os projetos do Plano Plurianual , de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual , após
darem entrada na : ã:i1ara Municipal serão lidos e encaminhados á Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscali zação .
-~ /" - A Comiss:io de Orçamenlo, Finanças, Fiscalização, Indústria e Comércio, terá o prazo de vinte dias
para apresentar seu parecer .
~ :t - As i:mendas aos projet os referidos no caput deste artigo serão apresentadas na Comissão dentro de
seis dias do receb i111ento dos projetos.
~ .:,u - As emendas ao projeto de lei do orçamento anual ou aos projetos que o modifiquem somente
podem ser aprova :i1.-; ca so:
! - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
1• indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas,
excluídas as que ;.i,: i,!am so bre :
aJ dotílçào pílra pessoal e seus encargos;
h) serviço da divida .
Ili - seja m relacionadas :
i ) co m a correção de erros e omis sões;
1
,1 com os dispositi vo s do texto do projeto de lei .
~ 4º - As emendas ao prnjeto de !ei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompatíveis cor.1 o plano plurianual.
-~ 5º - Após decorrido o prazo previsto no ~ Iº, o projeto será incluído em Ordem do Dia, para primeira
d iscussào e vot aç:fo
'. 6º - Os Vere atlore s poderão requerer a votação em Plenário, das ernentlas aprovadas ou rejeitadas na
Comissão
:1 7º - Co ncluída a primeira vo tação, o projeto retornará à Comissão de Orçamento, Finanças e
fiscali v 1çào, p,ira r:.;•;ebimcnt o de emendas durante dois dias, não sendo aceitas as já rejeitadas em primeira discussão .
~ 8º · A Co miss:io de Orçament o, Í'inanç::i s, Fi scaliz::iç:io, Indústria e Comércio, deverá Jiscutir dentro de
cinc o dia s as en ·ê nda s apresent adas
·
~ 9º - Após de co rr ido o r rnzo do ~ 8º, o projeto será ·incluído em Ordem do Dia para segund a discu ssão e
rnt ação.
·; f(J - Se.: o r, roj<.:t i: !u r ~prrivadc co m emer.da s caberá à Comi ssão de Orçam ento , í-inar.ça s e í-i sca li zaç:l o
elabo rar a red<.1ç:i •>!"111a l, par<.1 poster im :.i r rccia,;~ o do l'lc nár io .
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A1 l. 141 - r\ Cu missão de Orçil11lt.! lllv, Finança:,, Fi~caliLilÇão, Indústria e Cvmér~iv, na forma do art. S4
da Lei OrC!â nica do Município, incumbe elaborar no último ano de0 cada legislatura, projeto de decreto fixand 0 ·a
remune ração , representação e ajuda de custo do Prefeito, Vice-Prefeito e membros do Poder Legislativo, para vigorar a
partir da legislatura subsequen te, obedecidos os parâmetros estabelecidos pela Emenda Constitucional Federal nº 001/92 .
Parágrafo Unico - Compete. ainda. à Comissão de Orçamento. Finanças. Fiscalização. Indú stria e
Comércio, li xar a remuneração dos Secretários Municipais ou Diretores a eles equivalentes, na fo rma do art . JS, XXV III ,
da Lei Orgânica do Município
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Capitulo V
Da Tomada de Contas do Prefeito

e da Fiscalização

\..._,, ,
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.A.n 142 - A Cªmara Municipal examina rá e julgará as con tas do Prefeitos, relati vo ao exercício :interior.
na lci rrn:1 do que detennin:1 a Lei Orgânica do l\llunicipio .
Art . 1{3 - Recebido o processo de pre5t:1ção de contas, com o parece r pré•, io d:i Corte de Cont:is
competente, este será lido no Pequeno Exped iente e encaminhado à Comissão de Orçamento, f-inanças, Fi sc alizaiçii o,
"-' ·
ind ústria e Cornérr.:io.
Parágrafo L'nico - O Relato r terá o prazo de trinta di as para apresentar parecer concluindo por projeto de
decreto legis lativo
Art . 1•14 - As co nt as do Município ficarão à disrosição de qualquer contribulnJe, na sede da Càmara
~vlt11~it::pal, durante se~s~nt:i dias, antes dó s::u julgamento pelo Pleiürio, conforme dispõe o art . .!J!3._ da Lei Org:inica do
,\ lunic ip iu
Art . J,!5 - Ss: as contas t;;:ír'em rejeitadas o processo será encami nhado á Cof!1issào de Constituição e
Justiça, Admin istração, Redação final,- Obras Públicas, pura que ind iq ue, através de projeto de decreto legislati vo as
prnvidênci:is a suem tomad1s .
Art . 146 - Somente po r deli beração de dois terço da Câmara Municipal dei xará de prevalecer o pa recer
prév io da Co ne ele Contas comp etent~.
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Capítulo IV
(los Projetos de Criação de Remuneração e Subsídio

Titulo IX
Capítulo Único
Do Regimento Interno
Seção 1
Das Questões de Ordem
.1\rt . 14 7 - Co nsidera-se questão de ordem toda dúvida sobre a interpretação deste Regim en to na sua
prática ou relacionada com a Lei Orgân ica
~ 1º - Durante a Ordem do Dia somente poderá ser levantada q'uestão de ordem atinente à matéri:i que
nela figure .
2º - Nenhum Vereador poderá exceder o prazo de três minutos para formular questão de orde m, nem
folar- sobre a mesma nrnis de uma vez.
··
§ 3º - Suscitada uma questão de ordem, sob re ela pod erá falar um Vereador que co ntra argu~e!1te as
razões invocadas relo autor.
.
·
~ 4º - Se,_
, Verrador nà(' indicar, inicialmente, <1s disposições t'm que se asse ntam sua questão de orde m,
anunciado-as. o Preside nte o interromp erá , dcterrnin:1nd o a exclusão da ata, das palavras por ele pronunciad as..
) Sº - O Yeri;:ador que quiser comentar, criticar a decisão do Presidente ou contra ela prolest ar poderá
fozê-lo na sessfo seguint e, tendo pre!'erência para uso da palavra, durante dez minutos à hora do Pequeno Expe.di ent e.
~ 6º - O Vereador poder~ recorrer d:i decisão do Presidente p:-ira o Pl enário, sem efeito susr,ensi•;o de su:1
dec isão, ouvindo- se a Comissão de Co nst ituição e Ju stiça, Administração, Redação Final e Obras Públicas, que terá o
prazo tk umn sessno ürdir!úria para emitir pa recer Lido o parecer da Cc,missão, o recurso será submet id o ao Plenáric\ na·
sessão ~eg uintc
-~ 7º - . a hipótese do parágrafo anterior, o Vereador, com apoiame nt o de um terço dos mem.bros da
Câmara . poderá requerer que ó Plenário decida , de imedia to, sobre o efe it o suspe nsivo do recurso .
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•N.; 8º - As decisões ·sobre questao

d~

ordem:~~ registi:~ v,.. ._ _e ~ livr/~ecial precedido de índ ice

· ""

remissivo .

------ ....

Se.çi!o II
Das Reclamações
:\rt. 148 _ Em qualquer fase da sessão da Câmara Municipal ou de reunião de Comissão, poderá ser usad a
a palavra para rec i·w .1ação.
§ I
o uso da p:ii:!'.'ra destina-se exclusivamente a recla_mação quanto :i observância de expre~~a
disposição regimental ou relac ionada com o funcionamento dos serviço administrativos da Câmara Municipal .
~ 2º - o membro de Comissão pode formular reclamação sobre ação ou omissão do órgão técnico que
integre somente rh!pois de resolvida pelo seu Presidente. Neste caso o Presidente da Câmara Municipal poderá resol ver
conclusivan~ente. nn grau de recurso .
~ 3º - Ap li cam-se às rec lamações nas normas refert!ntes 'às, 1uestões de ordem, constantes do art . 147 e
seus parágrafos.
O

_

Seção Ili
Da lleforma du Regimento Interno

V
11

:\rt . 1'19 - O Regimento Interno poderá ser modificado ou reformado mediante projeto de resoluç:io de
iniciativa da Mes a. de Comissão Permanente ou Especial criada para essa finalidade, bem como por um terço dos membros
da Câmara Mun i,:ipal.
Parágra fo Úni co - Se a propo sta for de iniciativa de Vereadores ou Com issão, será ou vid a a Mesa, para
apreciar o projeto f:nda a pauta para recebimento de emendas, após o que será encaminhado à Comissão de Constituição e
Justi ça, Ad111inis1r .1ç. iio , Redaçã o Fin al e Obras Públicas .

Título X
Da Posse do Prefeito e do Vice-Prefeito
.--V t. 150 - A sessão destinada à posse do Prefeito e do Vice-Prefeito será so lene.
e o Vice-Prefeito eleítos, serão recebidos na entrada do prédio da Câmara Municipal po r
uma Comissão d,~ Vereadores que os acompanhará ao Gabinete do Presidente e posteriormente ao Plenário.
§ 2º - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão assento da Mesa Diretora, nos lugares que lhes forem
indicados pelo Fre~i dente da Câmara Municipal.
~ 1º - A co nvi te do Presidente da Câmara Municipal, o Prefeito e, em segu ida, o Vice-Prefeito, de pé com
os presentes ao :i l,1 . proferirão o seguinte comprom:sso constituciona l:

9 1° - O Prefeito

PROMETO CUMPRIR A CONSTITlJIÇt\O FEDERAL, A ESTADUAL E A LEI ORGi\NICA
DO MUNICIP!O, OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O DEM GERAL DOS MUNÍCIPES E EXERCER O
CARGO SOB A INSPIRAÇÃO DA DEMOCRACIA, DA LEGITIMIDADI<: E DA LEGALIDADE.
~ 4º - Prestado o compromisso, o Presi dente da Câmara Municipal proferirá as seguintes palavras:
DECLARO E,\IPOSSADOS, RESPECTIVAMENTE, NOS CARGOS DE PREFEITO E VICE-PREFEITO
MLINJCI.PAL
5ENIIORES (nomes)
~ 'iº - Declarada encerrada a sessão sol ene de posse, o Prefeito e o Vice-Prefeito serão acompanhados até
a porta prin cip r.:. Ó·.! edifici o da Câmara Municip al, pela Comissão de Vereadores que os conduziu ao Plenário.
1 · ) .' ~

Titulo xr
Do Processo do Prefeito e do Vice- Prefeito por crime de responsabilidade
Art . l .51 - O processo ·nos crimes de re sponsabilidade do Prefeito e do Vice-Prefeit o obedecerá às
disposições da kt;islação em vi gor.
Títul o XII
Da Con vocação. e do Co mpareci menta das Autorid ades
Art . 152 - O Secretá rio Mun icipa l ou ocupan te de cargo a ele equivalente com parecerá peran te a Càmara
r:,irunicipal ou s·.; ~ Comissões .
(;
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Titulo XIII
Das Disposições Finais
Art . 154 - É vedada a sessão do Plenário para atívidades não previstas neste Regimento, exceto quanto à
realizaçà·1 e ., convenções regionais de partidos políticos .
Art . 155 - Nos casos omissos, o Presidente da Câmara Mu nicipal aplicará o Regimento Interno da
Assembléi2 Legislativa do Estado do Maranhão .
1\rt \ 56 -- E facultado a qualquer Vereador de outro município quando em visita à Cümara M:unicipal i
usar da pa lé. na. mediante consentimento da Presidência .
i\rt. 157 - Sa lvo disposição em contrário, os prazos assi nalados em dias ou sessões neste Regimento. se
computa r"- ,,, rcspectivamt:ntc, como dias corridos ou sessões ordinárias da Câmara Municipal efetivamente realizadas, os
fixados .c1 : · :,1 es, computar-se -ão de data cm data .
,\rt . 158 -- Na hiró tese de não terem sido organizadas e/ou preenchidas as Co missões Técnicas, o
Presidenr : r;a Câmara poderá constituir Comissões Especiais para apreciação de proposições, obedecido o principio da
proporciu,i ,tl id ack
1\rt 15 9 - Este Regimento Interno entra em vigor na data de sua publicação
Art. 160 - Revogam-se as disposições em contrário .
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Art . 153 - Na ses~ão ou reunião àque comparecer a autoridade, esta fará, inicialmente, uma exposição do
objeto de ,;eu comparecimento,;' no · prazo ~e trinta minutos, prorrogável por mais quinze, respondendo a seguir, as
interpelaçõ ! ~ rios Vereadores.
·
:
·
§ ·l 0 _ A autoridade durantt' sua exposição ou ao responder às interpelações, bem como o Vereador ao
formular sua indagações, não poderão desviar-se do assunto, nem responder apartes.
.
.
§ 2º _ Encerrada a exposição poderão ser formuladas perguntas, devendo para isso, o Vereador in sc reverse previam·~nte, sendo-lhe assegurado o tempo de quinze minutos.
· . § Jº _ A autoridade terá o mesmo tempo para os esclarecimentos que lhe for sol icitados .
9 4º _.Serão permitidas a réplica e tréplica pelo prazo improrrogável de três minutos .
9 5° _ A autoridade que comparecer á Câmara ou a qualquer de suas Comissões ficará suje ita, em tais
casos, ás r.,)1rnas deste Regimento .
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