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RESOLUÇÃO N° 377, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2015 

 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE RESENDE COSTA 

 

Fica revisado e atualizado pelo Plenário da Câmara Municipal o texto do Regimento Interno 

desta Casa Legislativa, que se processa de modo global, obedecendo aos dispostos em suas 

emendas aprovadas, sendo que os artigos, parágrafos, incisos e alíneas alterados, 

reposicionados, renumerados ou incluídos, integram definitivamente o corpo do Regimento 

Interno para que o texto não sofra interrupção interpretativa, revogando as disposições 

contidas na Resolução n° 54, de 16 de novembro de 1990.  

 

TÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 

DA SEDE 

 

Art. 1 º A Câmara Municipal é titular exclusivo de exercício do Poder Legislativo, e se 

compõe de 9 (nove) vereadores representantes do povo, eleitos em pleito direto e secreto, 

pelo sistema proporcional à população municipal, na forma disposta no Art. 29, Inciso IV, 

alínea “a” da Constituição Federal e Art. 12 da Lei Orgânica Municipal, para o mandato de 

quatro anos com a denominação de Legislatura. 

 

§ 1º A Câmara tem sua sede à Praça Nossa Senhora de Fátima, S/N, Centro, onde são 

realizadas suas reuniões. 

 

§ 2º É proibida a realização de reuniões da Câmara fora de sua sede, salvo por motivo de 

força maior, quando elas poderão ocorrer em outro local, no Município, não podendo estas 

ocorrerem sem a presença e participação de sua Mesa Diretora.  

 

§ 3º Para que ocorra a reunião da Câmara fora da sede, deverá a Mesa deliberar sobre a 

questão, por meio de Resolução, fundamentando sua decisão com a indicação do motivo de 

força maior que a determinou e submetendo-a ao Plenário, com aprovação de 2/3 (dois 

terços) de seus membros. 

 

§ 4 º O presidente da Mesa Diretora, por si próprio ou por delegação, poderá participar de 

qualquer solenidade representando a Câmara Municipal.  

 

CAPÍTULO II 

DA INSTALAÇÃO DA LEGISLATURA 

SEÇÃO I 

DA ABERTURA DA REUNIÃO 

 

Art. 2 º No dia 1 º de janeiro, do primeiro ano de cada Legislatura, cuja duração coincide 

com o mandato dos vereadores, às dez (10) horas, em sessão solene de instalação de 

Legislatura, independentemente do número de vereadores presentes, a Câmara Municipal 

reunir-se-á para dar posse aos vereadores, eleger a sua Mesa Diretora para mandato de 1  

(um) ano, não podendo o Presidente que for eleito ser reconduzido ao cargo na eleição 

imediatamente subsequente, devendo as demais eleições ocorrerem aos 22 (vinte e dois) 
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dias do mês de dezembro, às 16 horas, antes do término do mandato, instalar a Câmara na 

forma do artigo 3 º (terceiro) deste Regimento e dar posse ao Prefeito e ao Vice-prefeito. 

 

Parágrafo único. Para participar da reunião de posse, os vereadores eleitos deverão 

entregar à Secretaria da Câmara, até o dia 30 de dezembro do ano anterior, cópia 

autenticada do diploma expedido pela justiça eleitoral, igualmente a declaração de bens 

nas disposições do Art. 22, § º2 º da Lei Orgânica Municipal, a qual deverá ser transcrita 

em livro próprio da Câmara Municipal para este fim.  

 

SEÇÃO II 

POSSE DOS VEREADORES 

 

Art. 3 º A reunião será iniciada pelo último presidente da Câmara, o qual convidará o 

vereador mais votado dentre os presentes, ou o mais idoso no caso de empate, a assumir a 

Presidência da sessão solene de instalação da Legislatura, e convidará um dos vereadores 

presentes para funcionar como secretário, até a constituição da Mesa. 

 

§ 1º Aberta a reunião, o presidente em exercício, até a eleição da mesa, convidará o Prefeito e 

o vice-prefeito a tomarem assento no Plenário. 

 

§ 2 º Ao Presidente da sessão solene compete conhecer da renúncia de vereador, solicitada 

no seu transcurso e convocar o suplente que, se presente, apresentará seu diploma eleitoral 

para verificação de sua legitimidade. 

 

§ 3 º O Presidente da sessão solene, depois de verificar a autenticidade de cada diploma, 

de pé, com a destra estendida e em voz alta e pausada, prestará o seguinte compromisso: 

 

“PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A LEI ORGANICA DO 

MUNICÍPIO, AS CONSTITUIÇÕES DA REPÚBLICA E DO ESTADO, OBSERVAR 

AS LEIS O BEM GERAL DO POVO RESENDECOSTENSE E EXERCER O MEU 

CARGO SOB A INSPIRAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO, DA LEALDADE E DA 

HONRA, SOB A PROTEÇÃO DE DEUS”. 

 

§ 4 º Lido o compromisso, o Presidente da sessão solene fará a chamada dos vereadores 

eleitos, por ordem alfabética, devendo cada um, ao ser proferido o seu nome, responder: 

"Assim o prometo", assinando, em seguida, o termo de posse lavrado em livro próprio. 

 

§ 5 º A assinatura do Presidente e de cada um dos vereadores compromissados, aposta no 

termo de posse a ser lavrado na ata da sessão solene de instalação da Legislatura, completa 

o compromisso. 

 

§ 6 º Após todos os vereadores eleitos terem prestado o compromisso e assinado o termo 

respectivo, o presidente os declarará empossados e assinará os termos. 

 

§ 7 º O Vereador que não tomar posse, na sessão prevista neste artigo, deverá fazê-lo no 

prazo de quinze dias, sob pena de perda do mandato, salvo por motivo justo aceito pela  

maioria dos demais vereadores.  
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§ 8 º O vereador que se apresentar após a instalação da Câmara, prestará o compromisso 

referido neste artigo e pela forma nele mencionada, perante o vereador Presidente, 

lavrando-se termo especial no livro próprio, além de menção e assinatura do vereador na 

ata estabelecida, completando, assim, o seu compromisso. 

 

§ 9 º O Vereador compromissando não poderá apresentar, no ato de posse, declaração oral ou 

escrita nem ser representado por procurador. 

 

SEÇÃO III 

DA ELEIÇÃO DA MESA 

 

Art. 4º Ainda sob a Presidência da sessão solene de Instalação da Legislatura, proceder-se-á à 

eleição e posse da Mesa Diretora, observadas as normas prescritas neste Regimento. 

 

Art. 5 º A eleição da Mesa da Câmara far-se-á por cargo ou chapa, por votação nominal, 

podendo a inscrição ocorrer até a hora da eleição por qualquer vereador, observadas as 

seguintes exigências e formalidades: 

 

I. As cédulas para a eleição da Mesa terão o formato de uma quarta parte da folha de 

papel almaço, branca, de trinta e três por vinte e dois centímetros, na qual serão 

impressos ou datilografados os seguintes dizeres: 

 

16,5 cm 

Para Presidente: ____________________________________________________ 

Para Vice-Presidente: _______________________________________________  

 

Para Secretário: ____________________________________________________  

 

“Rubrica do Presidente” ______________________________________________ 

 

bastando que o Vereador votante escreva, na cédula e no lugar próprio, o nome do 

Vereador de sua preferência, para cada cargo, assim votando. 

 

II. o Secretário providenciará a colocação da urna na mesa da Presidência para 

recepção dos votos, e de uma cabine para a votação secreta, em lugar adequado, à 

vista de todos. 

 

III. o Presidente exibirá as cédulas sem qualquer outra inscrição, mas, devidamente por 

ele rubricadas, e entregará, no momento de votar, uma cédula para cada vereador, 

que se dirigirá à cabine e a preencherá, com os nomes dos vereadores de sua 

preferência, para cada cargo da Mesa Diretora. 

 

IV. o Secretário será o escrutinador que, ao término da votação, à recomendação do 

Presidente, escrutinará os votos de cada cédula, anotando-os devidamente, 

passando-as à apreciação do Presidente, que a lerá em voz alta: “Para Presidente,  

 

V. (nome do vereador votado), Para Vice-presidente, (nome do vereador votado), para 
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Secretário, (nome do vereador votado)”. 

 

VI. apurados todos os votos de todas as cédulas, o Secretário entregará o resultado 

final ao Presidente, que em caso de empate, para qualquer cargo da Mesa, 

declarará eleito o mais idoso, proclamando os eleitos em voz alta, cessando, nesta 

oportunidade, a atuação do Secretário da Sessão Solene, cabendo ao Presidente, 

agradecer a sua atuação. 

 

VII. depois de incinerar todas as cédulas, o Presidente convocará os eleitos à assumirem 

seus postos à Mesa e declarará eleita a Mesa Diretora e instalada a Câmara 

Municipal, cessando, com este ato, a atuação do Presidente da Sessão Solene, 

competindo ao Secretário da Mesa Diretora a lavratura da ata final. 

 

SEÇÃO IV 

DA POSSE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

  

Art. 6 º O Prefeito e o Vice-prefeito eleitos, tomarão posse perante a Câmara Municipal, 

na sessão solene de sua instalação, prestando o compromisso referido no parágrafo 2 º do 

artigo 50, da Lei Orgânica do Município e repetido no § 3 º do artigo 3 º deste Regimento, 

e pela forma estabelecida no referido artigo. 

 

Parágrafo único.  No momento da posse o Prefeito e o Vice-Prefeito apresentarão seus 

diplomas eleitorais à verificação do Presidente e da Mesa e entregarão, igualmente, na 

mesma oportunidade, suas declarações de bens, com firma reconhecida, e transcrita em 

livro próprio da Câmara Municipal para este fim. 

 

Art. 7 º Na impossibilidade de o Prefeito e/ou Vice-prefeito não tomarem posse na sessão 

solene de instalação da Câmara Municipal, somente poderão fazê-lo em reunião 

extraordinária, marcada especificamente para este fim, pelo Presidente da Câmara, a qual 

deverá realizar-se até o dia dez de janeiro do primeiro ano da Legislatura. 

 

§ 1 º Se o Prefeito e/ou o Vice-prefeito não tomarem posse na forma do disposto neste 

artigo, aplicar-se-ão as disposições do Artigo 53 da Lei Orgânica Municipal. 

 

§ 2 º Na hipótese do Vereador Presidente assumir o cargo de Prefeito, comunicar-se-á o 

fato ao Juiz Eleitoral, para os devidos fins e efeitos. 

 

§ 3 º Na mesa da Câmara o vice-presidente substituirá o Presidente durante seu 

impedimento, e o Secretário ao Vice-presidente, elegendo-se novo Secretário, para 

enquanto durar o impedimento do Vereador Presidente, e/ou do Vice-presidente. 

 

TÍTULO II 

COMISSÕES 

CAPÍTULO I 

DAS COMISSÕES 
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Art. 8° As Comissões da Câmara Municipal serão órgãos técnicos, constituídos pelos seus 

próprios membros, destinados, em caráter permanente ou transitório, a proceder estudos, 

emitir pareceres especializados, realizar investigações e representar o Legislativo. 

Parágrafo único. As Comissões da Câmara Municipal são de duas espécies: 

I. permanentes, as que subsistem através da Legislatura; 

II. temporárias, as que se extinguem com o término da Legislatura, ou mesmo antes se 

atingidos os fins para os quais foram criadas. 

 

Art. 9° A eleição das Comissões Permanentes verificar-se-á por maioria simples, em 

escrutínio público, considerando-se eleito, no caso de empate, o vereador mais idoso. 

 

Art. 10 Haverão tantos suplentes, em cada Comissão, quantos forem os seus membros 

efetivos. 

 

Art. 11 Logo que eleitos seus membros, as Comissões reunir-se-ão para elegerem os 

respectivos Presidentes e Secretários. 

 

Art. 12 Nos casos de vaga, licença ou impedimento dos membros das Comissões, caberá 

ao Presidente da Câmara a nomeação dos substitutos, escolhidos sempre que possível, a 

seu juízo, dentro da mesma legenda partidária. 

 

Art. 13 Os membros efetivos e suplentes das Comissões Temporárias serão nomeados pelo 

Presidente da Câmara Municipal, observada, tanto quanto possível, a seu juízo, a 

representação partidária. 

 

Art. 14 As Comissões Permanentes e Temporárias constituir-se-ão de três membros; e as 

Comissões Especiais constituir-se-ão de qualquer número, mínimo de três, à escolha do 

Presidente da Câmara, a quem compete, também, designar seus Presidentes e Secretários. 

 

Art. 15 Ao secretário de cada Comissão, compete lavrar as atas de suas reuniões que 

poderá ser feito em livro próprio ou avulso, devendo ser devidamente autografados ou 

autenticados e arquivados, a juízo de cada Presidente, na Secretaria da Câmara Municipal. 

 

CAPÍTULO II 

DAS COMISSÕES PERMANENTES 

 

Art. 16 Durante a Sessão Legislativa funcionarão as seguintes Comissões Permanentes: 

I. Legislação, Justiça e Redação; 

II. Finanças, Orçamento e Tomada de Contas; 

III. Serviços Públicos Municipais; 

IV. Ensino Educação e Cultura; 

V. Saúde, Previdência e Assistência Social; 

VI. Esportes, Recreação e Lazer. 

 

Art. 17 As comissões Permanentes têm por finalidade: 

I. estudar e emitir parecer sobre assuntos submetidos ao seu exame e apreciação 

sobre eles, manifestando-se devida e adequadamente sobre eles; 

II. o exercício da fiscalização dos atos do executivo e da administração indireta, no 
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domínio de sua competência, expedindo os competentes pareceres; 

III. pedir informações ao Prefeito, ao Secretário ou Diretor de Serviço equivalente, 

e/ou ao funcionário da administração direta ou indireta, sobre assuntos de interesse 

do Município, para uso da Comissão, na forma do Inciso XVII do artigo 39 deste 

Regimento. 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES PERMANENTES 

 

Art. 18 As Comissões Permanentes têm por finalidade analisar, estudar e emitir parecer 

sobre assuntos submetidos à sua apreciação e exame, e o exercício, no âmbito de sua 

competência, da fiscalização dos atos do Executivo e da administração direta e indireta. 

 

Art. 19 A fiscalização dos atos do Executivo e dos órgãos da administração direta e 

indireta, será exercida pelos membros indicados pelo Presidente da Comissão, cabendo-

lhes apresentar relatórios ou pareceres para serem apreciados pela Comissão, em conjunto. 

 

Art. 20 O Presidente da Comissão, em caso de necessidade, poderá solicitar a convocação 

da Câmara para tomar conhecimento dos resultados da fiscalização e adotar as medidas 

que julgar convenientes. 

 

Art. 21 Compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação manifestar-se sobre 

assuntos submetidos à sua apreciação, quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou 

jurídico e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico, quando da análise dos projetos antes 

de iniciada sua discussão, emitindo o respectivo parecer para deliberação do Plenário. 

 

Art. 22 Compete à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas manifestar-se 

sobre matérias financeiras, econômicas, tributária e orçamentária, bem como sobre as 

contas do Prefeito, fiscalizando, diuturnamente, a execução orçamentária, pedindo, se for 

o caso, informações relativas ao assunto analisado. 

 

Art. 23 Compete à Comissão de Serviços Públicos Municipais manifestar-se sobre toda 

matéria que envolva assuntos de obras públicas, transportes, estradas, pontes, urbanismo, 

inclusive aqueles que sejam atinentes ao funcionalismo público municipal, da 

administração direta e indireta. 

 

Art. 24 À Comissão de ensino, Educação e Cultura compete manifestar-se sobre o Ensino 

Público da competência do Município, sobre todos os seus ramos, inclusive cultura 

científica, física e desportiva, pela erradicação definitiva do analfabetismo da área do 

Município e pela organização de bibliotecas. 

 

Art. 25 À Comissão de Saúde, Previdência e Assistência social, compete manifestar-se 

sobre assuntos pertinentes à Saúde Pública, ao saneamento, à higiene, à Previdência e 

Assistência Social em geral, em articulação ou não com os serviços congêneres da União e 

do Estado, de modo a proporcionar à população do Município, especialmente a mais 

carente, todos os serviços de sua competência, de modo adequado e eficiente. 
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Art. 26 Compete à Comissão de Esportes, Recreação e Lazer manifestar-se sobre as 

práticas esportivas na comunidade, mediante estímulos especiais e auxílio material às 

agremiações organizadas pela população em forma regular. 

 

Art. 27 Ao Executivo, ao funcionário e/ou ao servidor municipal de qualquer natureza, da 

administração direta e indireta, não é lícito negar ou omitir-se em prestar as informações 

solicitadas pela Comissão ou Câmara Municipal, sob pena de responsabilidade e perda de 

mandato ou do cargo, mediante processo via Ministério Público. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 

Art. 28 Além das Comissões Permanentes, por deliberação da Câmara Municipal, podem 

ser instituídas Comissões Temporárias, com finalidade específica e duração 

predeterminada. 

 

Art. 29 Os membros das Comissões Temporárias elegerão seus Presidentes e Secretários, 

cabendo aos respectivos Presidentes, solicitar prorrogação de prazo de sua duração, se 

necessário, à complementação de seus objetivos. 

 

Art. 30 Compreende-se entre as Comissões Temporárias as seguintes comissões: 

I. Comissões Especiais; 

II. Comissões de Inquérito; 

III. Comissões de Representação. 

 

Art. 31 As Comissões Especiais são formadas e constituídas para se pronunciarem sobre 

os seguintes, dentre outros assuntos: 

I. vetos a proposições de leis; 

II. processo de perda de mandato de vereador e de outras autoridades; 

III. projeto de concessão de Títulos de Cidadania Honorária e Honra ao Mérito; 

IV. matéria que, por sua abrangência, relevância e urgência, deva ser apreciada por 

uma só Comissão; 

V. processos de representação da Câmara Municipal em oportunidades especiais; 

VI. inquéritos de qualquer natureza; 

VII. tomada de Contas; 

VIII. manifestar-se exarando parecer sobre o julgamento das Contas já analisadas pelo 

Tribunal de Contas de Minas Gerais. 

Art. 32 As Comissões Especiais são constituídas, também para tomar contas do Prefeito, 

quando não apresentadas à Câmara em tempo hábil e examinar quaisquer assuntos de 

relevante interesse e importância. 

 

Art. 33 A Comissão de Inquérito funcionará na sede da Câmara Municipal, adotando, nos 

seus trabalhos, as normas constantes na Lei Federal n º 1579, de 18 Março de 1952, 

observados os dispostos constitucionais e legais vigentes. 

 

Art. 34 A Comissão de Representação tem por finalidade estar presente em atos e 

solenidades em nome da Câmara Municipal, bem como incumbir-se e desincumbir-se de 
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missão que lhe for atribuída pelo Plenário, sendo nomeada de ofício, pelo Presidente da 

Câmara ou a requerimento fundamento de Vereadores. 

 

Art. 35 A Comissão Temporária reunir-se-á após constituída ou nomeada, para, sob a 

supervisão do Vereador mais idoso entre seus Membros, eleger o seu Presidente e escolher 

o seu Relator da matéria objetivo de sua constituição. 

 

CAPÍTULO V 

DO PRESIDENTE DE COMISSÃO 

 

Art. 36 Compete aos Presidentes das comissões: 

I. determinar o dia e hora da reunião da comissão, dando disso conhecimento à 

Mesa da Câmara, de modo que o Secretário possa fazer o registro; 

II. convocar reuniões extraordinárias da Comissão; 

III. presidir as reuniões e zelar pela boa ordem dos trabalhos; 

IV. receber a matéria destinada à Comissão e designar-lhe Relator, que poderá 

ser o próprio Presidente; 

V. zelar pelo cumprimento dos prazos concedidos à Comissão; 

VI. representar a Comissão em suas relações com a Mesa e o Plenário. 

 

Art. 37 O Presidente da Comissão poderá funcionar como Relator e terá sempre, em 

qualquer circunstância, direito a voto. 

 

Art. 38 Dos atos do Presidente da Comissão cabe, a qualquer de seus Membros, recursos 

para o Plenário da Câmara que, se acatado, tornará o ato nulo. 

 

CAPÍTULO VI 

DO PARECER E DOS PRAZOS 

 

Art. 39 Ao Presidente da Câmara incumbe, dentro do prazo improrrogável de dois dias a 

contar da data da aceitação das proposições pelo Plenário, encaminhá-las à Comissão 

competente para exame e parecer. 

 

Art. 40 Parecer é o pronunciamento da Comissão sobre matéria sujeita a seu estudo. 

 

Art. 41 Em se tratando de iniciativa do Prefeito, para o qual tenha sido solicitada urgência, 

o prazo referido no artigo 39, será contado a partir da data de sua entrada na Secretaria da 

Câmara Municipal, independentemente de sua apreciação pelo Plenário. 

 

Art. 42 O prazo para a Comissão exarar parecer, no caso do artigo anterior, será de 5 

(cinco) dias, a contar da data do recebimento da matéria pelo Presidente da Comissão, 

salvo decisão em contrário pelo Plenário, que estabelecerá novo prazo. 

 

Art. 43 O Presidente da Comissão terá o prazo irrevogável de 3 (três) dias para designar 

Relator, a contar da data de despacho do Presidente da Câmara. 

 

Art. 44 O Relator designado terá o prazo de 5 (cinco) dias para apresentação do Parecer, 

salvo se o Plenário estabelecer novo prazo, no caso do Artigo 41 deste Regimento. 
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Art. 45 Findo o prazo mencionado no artigo anterior, sem que o parecer tenha sido 

apresentado, o Presidente da Comissão evocará o processo e emitirá o Parecer. 

 

Art. 46 Findo os prazos referidos nos artigos anteriores, sem que a Comissão designada 

tenha emitido seu Parecer, o Presidente da Câmara designará uma Comissão Especial de 3 

(três) membros para emitir parecer dentro do prazo improrrogável de 3 (três) dias, 

indicando, na oportunidade, o seu Presidente e este o seu Relator. 

 

Art. 47 Findo o prazo previsto no artigo anterior, a matéria será incluída na ordem do dia 

da Câmara Municipal, independentemente de Parecer, para deliberação do Plenário. 

 

Art. 48 No Parecer da Comissão a que a matéria tenha sido submetida a proposição 

concluirá pela sua adoção ou pela sua rejeição, ou ainda, apresentando as emendas ou 

substitutivos que julgar convenientes. 

 

Art. 49 Sempre que o Parecer da Comissão concluir pela rejeição pura e simples da 

proposição, deverá o Plenário deliberar, primeiro, sobre o Parecer, antes de entrar no 

mérito ou consideração do Projeto. 

 

Art. 50 O Parecer da Comissão deverá, obrigatoriamente, ser assinado por todos os seus 

membros ou, pelo menos, pela maioria, devendo o voto vencido ser apresentado em 

separado, indicando as restrições feitas, não podendo os membros da Comissão, sob pena 

de responsabilidade, deixar de subscrever os Pareceres. 

 

Art. 51 Poderão as Comissões requisitar do Prefeito ou dos funcionários diretamente ou 

por intermédio do Presidente da Câmara, e independentemente de discussão e votação, 

todas as informações que julgarem necessárias, ainda que não se refiram às proposições 

entregues à sua apreciação, desde que o assunto seja de especialidade da Comissão. 

 

Art. 52  Sempre que a Comissão solicitar informações na forma do Artigo anterior, fica 

interrompido o prazo referido no artigo 43 deste Regimento, até o máximo de 5 (cinco) 

dias, findo o qual, deverá a Comissão exarar o seu Parecer, alegando, se for o caso, falta 

de resposta ao pedido de informações, para o procedimento de apuração de 

responsabilidades. 

 

Art. 53 O prazo não será interrompido quando se tratar de projeto de iniciativa do Prefeito, 

em que haja sido solicitada urgência; caso em que a Comissão que solicitou informações, 

poderá completar seu Parecer até 24 (vinte e quatro) horas após as respostas do Executivo, 

desde que o processo ainda esteja em tramitação no Plenário. 

 

Art. 54 Cabe ao Presidente da Câmara diligenciar junto ao Prefeito ou funcionário, para 

que as informações solicitadas sejam atendidas, aplicando-se as disposições do artigo 51 

deste Regimento, na falta de resposta ou de resposta inadequada, no prazo de 48 horas. 

 

Art. 55 Os membros da Comissão emitirão seu Parecer sobre a manifestação do Relator, 

através de voto, que poderá ser favorável, contrário ou em separado. 
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Art. 56 A manifestação do Relator, quando aprovada pela maioria da Comissão, constitui 

Parecer e, quando rejeitada, constitui-se como voto vencido. 

 

TÍTULO III 

DAS SESSÕES E REUNIÕES DA CÂMARA 

CAPÍTULO I 

DAS SESSÕES 

 

Art. 57 A legislatura, cuja duração coincide com o mandato dos vereadores, será composta de 

sessões legislativas, correspondentes, cada uma, a um ano civil completo. 

 

§ 1 º. O último período do último ano da Legislatura será iniciado no dia 2 de dezembro e 

encerrado, improrrogavelmente, no dia 22 do mesmo mês.  

 

§ 2 º A Sessão Legislativa, nos termos do Art. 15 da Lei Orgânica Municipal não será 

interrompida sem a aprovação do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

 

§ 3º A Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente nos dias 2, 12 e 22 de cada mês, de 

janeiro a dezembro de cada ano, às 16:00 (dezesseis) horas, salvo durante o recesso 

parlamentar do Legislativo Municipal, compreendido entre os dias 2 a 31 de janeiro.  

 

§ 3º A Câmara Municipal reunir-se-á ordinariamente nos dias 2, 12 e 22 de cada mês, de 

janeiro a dezembro de cada ano, às 17:00 (dezessete) horas, salvo durante o recesso 

parlamentar do Legislativo Municipal, compreendido entre os dias 2 a 31 de janeiro. 

(Redação dada pela Resolução nº 386, de 05 de janeiro de 2017) 

 

§ 4 º Se o dia da reunião for sábado, domingo ou feriado, a reunião realizar-se-á no dia útil 

subsequente.  

 

§ 5 º No primeiro ano de cada Legislatura não haverá recesso parlamentar.  

 

§ 6 º Durante o recesso parlamentar referido no parágrafo anterior, não haverá convocação de 

reunião extraordinária, senão em casos de urgência, absolutamente inadiável, a juízo do 

Presidente da Câmara Municipal. 

 

CAPÍTULO II 

DAS REUNIÕES DA CÂMARA 

SEÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 58 As Reuniões da Câmara Municipal são: 

I. preparatórias, as que precedem à instalação dos trabalhos da Câmara, em cada 

Legislatura, em que se procede à eleição da Mesa; 

II. ordinárias as que se realizam na forma do artigo 57, § 3 º deste Regimento; 

III. extraordinárias, as que se realizam em dias diferentes dos fixados para as reuniões 

ordinárias e que são convocadas para fins específicos com objetivo único; 

IV. solenes ou especiais, as convocadas para determinados fins e objetivos, para 

comemorações e/ou homenagens e outros fins. 
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Art. 59 As Reuniões ordinárias e extraordinárias somente poderão ser abertas com a 

presença de no mínimo um terço dos membros da Câmara Municipal.  

` 

Parágrafo único. Considerar-se-á presente à sessão, o vereador que assinar o livro de 

presença até o início da ordem do dia, participar dos trabalhos do Plenário e das votações.  

 

Art. 60 As Reuniões solenes ou especiais são iniciadas com qualquer número de membros 

da Câmara, por convocação do Presidente ou por deliberação do Plenário da Casa; 

 

Art. 61 A Reunião Ordinária tem duração de 05 (cinco) horas, iniciando-se os trabalhos às  

16:00 (dezesseis) horas, com tolerância de 10 (dez) minutos a juízo do Presidente da 

Câmara. 

 

Art. 61 A Reunião Ordinária tem duração de 05 (cinco) horas, iniciando-se os trabalhos às  

17:00 (dezessete) horas, com tolerância de 10 (dez) minutos a juízo do Presidente da 

Câmara. (Redação dada pela Resolução nº 386, de 05 de janeiro de 2017) 

 

Art. 62 A Reunião Extraordinária terá a duração de 03 (três) horas, será diurna ou noturna 

e realizar-se-á na forma deste Regimento Interno ou a juízo do Presidente da Câmara, 

segundo os objetivos a serem cumpridos. 

 

Art. 63 A Câmara Municipal reunir-se-á extraordinariamente quando convocada, com 

prévia declaração de motivos: 

I. pelo Presidente; 

II. pelo Prefeito Municipal, a Juízo do Plenário, esta nos termos do Inciso XVI do 

artigo 63 da LOM; 

III. por um terço, no mínimo, de seus membros. 

 

§ 1 º No caso do inciso I, a primeira reunião do período extraordinário será marcada com 

antecedência mínima de três dias, feita a comunicação direta a todos os vereadores, 

devidamente comprovada, e edital afixado no lugar de costume, no edifício da Câmara. 

 

§ 2 º Nos casos dos incisos II e III, o Presidente da Câmara marcará a reunião para, no 

mínimo três dias após o recebimento da solicitação, procedendo de acordo com as 

determinações do artigo anterior, ouvindo-se o Plenário, nessa oportunidade, no caso do 

item II. 

 

§ 3º Não procedendo, o Presidente, na forma prevista no caput, a reunião extraordinária 

instalar-se-á, automaticamente, no primeiro dia útil que se seguir ao prazo referido neste 

artigo e à hora regimental. 

 

Art. 64 A convocação de Reunião Extraordinária determinará dia, hora, local e ordem do 

dia dos trabalhos, e será divulgada na forma do artigo 63, § 1 º deste Regimento. 

 

Art. 65 Durante o expediente da reunião extraordinária, a Câmara Municipal somente 

deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada, salvo a leitura de correspondências e 
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comunicações e a de pareceres, ainda que esses não se relacionem com a matéria que 

determinou a convocação extraordinária, tomando-se as decisões cabíveis. 

 

Art. 66 Todas as reuniões da Câmara Municipal serão públicas. 

 

Art. 67 Aos 10 (dez) minutos após a hora regimental para início da reunião, o Secretário, 

se achar constatada a falta de número regimental, à ordem do Presidente da Câmara, 

procederá à chamada e à leitura do expediente e de pareceres. 

 

Parágrafo único. Persistindo a falta do quórum de um terço, o Presidente deixará de abrir a 

reunião, anunciando a pauta da subsequente. 

 

Art. 68 Da ata do dia em que não houver reunião constarão os fatos verificados, 

registrando-se os nomes dos vereadores presentes e dos que não compareceram, para os 

devidos fins e efeitos. 

 

CAPÍTULO II 

DA REUNIÃO PÚBLICA 

SEÇÃO I 

DA ORDEM DOS TRABALHOS 

 

Art. 69 Durante as reuniões somente poderão permanecer no Plenário os vereadores, os 

servidores em serviço, as autoridades a quem a Mesa conferir essa distinção, e o signatário 

de proposição de iniciativa popular a ser apreciada, este último apenas durante a discussão 

respectiva.  

 

§ 1º Independerá de autorização a gravação ou a transmissão ao vivo, por rádio ou televisão, 

de reunião da Câmara, desde que não se proceda a entrevistas ou que os profissionais 

referidos no caput não se manifestem enquanto permanecerem no Plenário. 

 

§ 2º O acesso de jornalistas, para quaisquer fins, inclusive entrevistas, será livre nas 

dependências contíguas ao Plenário. 

 

SEÇÃO II 

DO TRANSCURSO DA REUNIÃO 

 

Art. 70 A reunião ordinária terá a duração de cinco horas e obedecerá à seguinte ordem: 

 

I - Expediente, com a duração de duas horas, improrrogáveis, compreendendo: 

a) leitura de correspondências e comunicações, com providências afins; 

b) apresentação sem discussão de proposições; 

c) discussão dos pareceres; 

d) fala de oradores inscritos. 

 

II - Ordem do Dia, com a duração de uma hora e vinte e cinco minutos, compreendendo: 

a) na primeira parte, discussão e votação de: 

1. propostas de emenda à Lei Orgânica; 

2. vetos a proposições de lei; 
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3. projetos e respectivos pareceres; 

4. redações finais, na forma deste regimento. 

 

b) na segunda parte, decisão sobre: 

1. requerimentos sujeitos a deliberação do Plenário; 

2. autorizações; 

3. requerimentos sujeitos a despacho do presidente; 

4. indicações; 

5. representações; 

6. moções. 

 

III - anúncio da pauta da reunião ordinária subsequente e inscrições para considerações finais. 

 

Art. 71 A inscrição de oradores, a cargo do secretário, ocorrerá no momento da discussão, 

após a apresentação dos pareceres correspondentes. 

 

§ 1 º Cada orador disporá de cinco minutos para minudenciar seu posicionamento quanto a 

matéria em destaque, podendo, a critério do Presidente, ter o respectivo prazo prorrogado por 

igual período de tempo.  

 

§ 2 º Cada orador poderá inscrever-se para pronunciamento sobre a mesma matéria até três 

vezes. 

 

§ 3 º Em caso de excesso de inscrições por um mesmo vereador, terá preferência o vereador 

que não houver falado na discussão. 

 

SEÇÃO III 

DAS ATAS DAS REUNIÕES 

 

Art. 72 Serão lavradas atas das reuniões, das quais constarão referências a todos os atos 

relevantes, com descrição resumida dos trabalhos ocorridos no seu transcurso, além de outros 

dados determinados pelo presidente, de ofício ou a requerimento, bem como a relação dos 

vereadores presentes. 

 

§ 1º As atas serão lidas e dadas por aprovadas, independentemente de votação, no mesmo 

expediente.  

 

§ 2º O vereador poderá pedir que se proceda a retificação na ata, desde que o faça  

imediatamente após o término de sua leitura. 

 

§ 3º O pedido de que trata o parágrafo anterior será decidido pelo secretário, constando a 

retificação da ata seguinte, quando aceita. 

 

§ 4º As atas serão assinadas pelo Presidente, pelo vice-presidente, pelo Secretário e demais 

vereadores presentes ao ato.  
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§ 5º No caso de reunião solene ou especial, bem como na última reunião ordinária de cada 

legislatura, o presidente suspenderá os trabalhos até que seja redigida a ata respectiva, que 

será lida e dada por aprovada na mesma reunião, presente qualquer número de vereadores. 

 

§ 6º No caso do parágrafo anterior, se for aceito pedido de retificação, esta será feita de 

imediato. 

 

§ 7º As atas de reunião extraordinária serão lidas e dadas por aprovadas ao seu final, nos 

termos previstos no § 5º. 

 

SEÇÃO IV 

DA ORDEM DOS DEBATES 

DO USO DA PALAVRA 

 

Art. 73 Lido e despachado o Expediente, passa-se à parte destinada à leitura de Projetos e 

Pareceres das Comissões Técnicas. 

 

§ 1 º Para justificar a apresentação de Projetos, tem o autor o prazo de cinco minutos, 

prorrogável uma vez, pelo mesmo tempo, a juízo do Presidente da Câmara. 

 

§ 2 º O prazo para justificar qualquer outra proposição apresentada, é, para o Vereador 

apresentante, de cinco minutos, prorrogável uma vez, pelo mesmo tempo, a juízo do 

Presidente da Câmara. 

 

Art. 74 Os debates serão realizados na mais perfeita ordem, não podendo o vereador fazer 

uso da palavra sem que o Presidente lhe tenha concedido. 

 

Art. 75 O Vereador tem direito à palavra, a juízo do Presidente: 

I. para apresentar proposições e pareceres; 

II. na discussão de Proposições, Pareceres, Emendas e/ou Substitutivos; 

III. pela ordem; 

IV. para encaminhar à votação; 

V. em explicação pessoal; 

VI. para solicitar aparte; 

VII. para tratar de assunto urgente; 

VIII. para falar sobre assunto de interesse público, no expediente, como orador inscrito. 

 

Art. 76 Cada Vereador dispõe de cinco minutos para falar pela ordem, em explicação 

pessoal, declaração de voto, assunto urgente e/ou para encaminhar à votação, devendo o 

Presidente, a seu juízo, cassar-lhe a palavra, se ela não for usada estritamente para o fim 

solicitado e em tempo. 

 

Art. 77 A palavra é dada ao Vereador que primeiro a houver solicitado, cabendo ao 

Presidente, no caso de não haver secção, regular a precedência em caso de simultaneidade. 

 

Art. 78 O Vereador que solicitar a palavra na discussão de proposição, não pode: 

I. desviar-se da matéria em debate; 

II. usar de linguagem imprópria; 
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III. ultrapassar o prazo que lhe foi concedido; 

IV. deixar de atender às advertências do Presidente. 

 

Art. 79 Havendo infração às disposições deste Regimento no curso de debates, o 

Presidente fará advertência ao Vereador ou Vereadores, retirando-lhe a palavra, se não for 

atendido. 

 

Art. 80 Na hipótese de persistir a infração cabe ao Presidente, de imediato, suspender a 

reunião. 

 

SEÇÃO V 

DOS APARTES 

 

Art. 81 Aparte é a interrupção breve e oportuna, ao orador, para indagação ou 

esclarecimento relativo à matéria em debate. 

 

Art. 82 O Vereador, ao apartear, solicita permissão do orador 

 

Art. 83 O aparte não é permitido, entre outros, nos seguintes casos: 

I. quando o Presidente estiver fazendo uso da palavra; 

II. quando o orador não o permitir; 

III. paralelo ao discurso do orador; 

IV. encaminhamento de votação; 

V. quando o orador estiver suscitando questão de ordem, falando em explicação 

pessoal e/ou declaração de voto; 

VI. a juízo do Presidente da Câmara. 

 

SEÇÃO VI 

DA QUESTÃO DE ORDEM 

 

Art. 84 A dúvida sobre a interpretação e aplicação prática deste Regimento Interno, 

constitui questão de ordem, a juízo do Presidente da Câmara, que pode ser suscitada em 

qualquer fase da Reunião. 

 

Art. 85 A ordem dos trabalhos da Câmara pode ser interrompida ou modificada, quando o 

vereador pedir a palavra “pela ordem”, a juízo do Presidente, nos seguintes casos: 

I. para reclamar contra a infração deste Regimento; 

II. para solicitar votação por partes; 

III. para apontar qualquer irregularidade nos trabalhos. 

 

Art. 86 As questões de ordem serão formuladas no prazo máximo de 5 (cinco) minutos, 

sem prorrogação, com clareza e indicação dos dispositivos que se pretenda elucidar, serão 

resolvidas e/ou elucidadas pelo Presidente da Câmara, que poderá promover consulta 

externa, ficando neste caso, a elucidação ou solução para outra reunião.  

 

Art. 87 O vereador pode usar da palavra em explicação pessoal, a juízo do Presidente da 

Câmara, pelo tempo e forma estabelecidos no caput do artigo 76 deste Regimento nas 

seguintes condições: 
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I. somente uma vez; 

II. para esclarecer o sentido obscuro da matéria em discussão, de sua autoria; 

III. somente após esgotada a matéria do dia. 

 

TÍTULO III 

DA COMPETÊNCIA DA CÂMARA 

 

Art. 88 Compete, privativamente à Câmara Municipal, além do disposto no artigo 19, da 

Lei Orgânica do Município: 

I. eleger sua Mesa e constituir suas Comissões; 

II. elaborar e alterar seu Regimento Interno; 

III. dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação 

ou extinção dos cargos, empregos e funções e respectivas atribuições de seus 

serviço e fixação da respectiva remuneração; 

IV. dar posse ao Prefeito, Vice-prefeito e aos Vereadores, conhecer de sua 

renúncia e afastá-los definitivamente do exercício do cargo; 

V. conceder licença ao Prefeito, Vice-prefeito e aos seus Membros, para 

afastamento do cargo; 

VI. autorizar o Prefeito, por necessidade de serviço devidamente justificada, a 

ausentar-se do Município por mais de 10 (dez) dias; 

VII. julgar as contas do Prefeito e da Mesa Diretora, mediante parecer prévio do 

Tribunal de Contas do Estado, no prazo de noventa dias do seu recebimento, 

observados os seguintes preceitos: 

a) o parecer do tribunal de Contas do Estado somente deixará de prevalecer 

por decisão de dois terços dos Membros da Câmara Municipal; 

b) rejeitadas as contas, serão estas imediatamente remetidas ao Ministério 

Público, para os fins de direito; 

IX. decretar a perda do mandato do Prefeito e dos Vereadores, nos casos 

indicados nas Constituições da República e do Estado, na Lei Orgânica do 

Município e na Legislação Federal aplicável; 

X. destituir do cargo o Prefeito, após condenação por crime comum ou de 

responsabilidade ou por infração político-administrativa e o Vice-prefeito, o 

Secretário Municipal ou diretor e equivalente e ocupante de cargo da mesma 

hierarquia destes após condenação por crime comum ou por infração 

político-administrativa; 

XI. deliberar, mediante Resolução, sobre assuntos de sua economia interna e, nos 

demais casos de sua competência privativa, por meio de Decreto Legislativo; 

XII. conceder título de cidadão honorário às pessoas não nascidas no Município, 

mas que residam no mesmo e possuam idoneidade moral e reputação ilibada. 

Diploma de honra ao mérito às pessoas que, reconhecidamente, tenham 

prestado serviços relevantes ao Município, mediante projeto de Resolução, 

aprovado pelo voto de, no mínimo dois terços de seus membros, bem como 

conceder, por ano, 5 (cinco) medalhas de honra ao mérito “José de Resende 

Costa”, nos termos da Lei Municipal 3245, de 5 de maio de 2009. 

XIII. autorizar a realização de empréstimo, operação de crédito ou acordo de 

qualquer natureza, de interesse do Município; 

XIV. proceder à tomada de contas do Prefeito, por Comissão Especial ou da 

Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, quando apresentadas 
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à Câmara, dentro de sessenta dias, após a abertura da sessão legislativa; 

XV. aprovar convênios, acordos ou qualquer outro instrumento celebrado pelo 

Município, qualquer que seja sua natureza, com a União, Estados, Pessoas 

Jurídicas de Direito Público Interno, entidades assistenciais, culturais e 

associações de qualquer natureza ou espécie; 

XVI. estabelecer e mudar, temporariamente, o local de suas reuniões; 

XVII. solicitar informações ao Prefeito sobre assuntos de interesse do Município; 

autorizar referendo e convocar plebiscito; 

XVIII. convocar o Prefeito, Secretários Municipais ou diretores equivalentes, 

Procurador Municipal, encarregados e servidores em geral, para prestarem 

esclarecimento, aprazando dia e hora junto à Câmara Municipal; 

XIX. deliberar sobre adiamento, adiantamento e suspensão de suas reuniões ou 

sessões; 

XX. solicitar a intervenção do Estado no Município, mediante deliberação da 

maioria absoluta de seus membros, nos termos do disposto no Art. 35 da 

Constituição Federal; 

XXI. julgar o Prefeito, o Vice-prefeito e os Vereadores, nos casos previstos na Lei 

Orgânica; 

XXII. fixar subsídio em parcela única do Prefeito, do Vice-prefeito, Secretários 

Municipais e dos Vereadores, por meio de Lei Municipal de sua iniciativa, 

numa Legislatura para vigorar na seguinte, observados os dispostos na 

Legislação vigente, bem como, da Constituição da República e do Estado de 

Minas Gerais; 

XXIII. a fixação referida no item anterior será estabelecida no mês de setembro do 

último ano da Legislatura, sob pena de suspensão de sua remuneração pelo 

restante do mandato, nos termos do Art. 20 da Lei Orgânica; 

XXIV. criar Comissão Legislativa de Inquérito sobre fato determinado, com prazo 

certo para apresentação de Relatório Final, mediante requerimento de um 

terço de seus Membros; 

XXV. tomar toda e qualquer providência sobre quaisquer assuntos pertinentes ao 

interesse do Município e que, eventualmente não tenham sido mencionados 

neste artigo. 

 

Art. 89 Compete, ainda, à Câmara Municipal dispor e deliberar sobre tudo que diz respeito 

ao peculiar interesse do Município, notadamente a decretação de tributos de competência e 

aplicação de suas rendas e à organização de todos os serviços públicos e/ou autárquicos do 

Município, bem como: 

I. assuntos de interesse local; 

II. suplementação da Legislação Federal e Estadual, relacionada com os 

interesses municipais; 

III. sistema tributário, isenção, anistias, lançamento, arrecadação, recolhimento, 

distribuição e aplicação de rendas; 

IV. o Orçamento Anual, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

abertura de Créditos Suplementares e Especiais; 

V. a obtenção e concessão de empréstimos e operações de crédito, bem como a 

forma e o meio de pagamento; 

VI. .a concessão de subvenções e auxílios de qualquer natureza; 

VII. a concessão e regulamentação de serviços públicos; 
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VIII. a concessão de direito real de uso de bens municipais em geral; 

IX. a alienação de bens móveis ou imóveis; 

X. concessões administrativas de bens municipais; 

XI. aquisições de bens móveis e/ou imóveis, salvo quando se tratar de doação 

sem encargos para os cofres públicos municipais; 

XII. .criação, organização e supressão de Distritos, inclusive de Distritos 

industriais ou de qualquer outra natureza; 

XIII. convênios e/ou consórcios com entidades públicas ou particulares e/ou com 

outros Municípios; 

XIV. delimitação do perímetro urbano e estabelecimento de normas urbanísticas, 

especialmente as relativas ao uso, ocupação e parcelamento do solo urbano, 

nos termos da lei municipal n º 2.080 de 12 de novembro de 1993; 

XV. alteração e denominação de próprios, vias e logradouros, nos termos da Lei 

Municipal n º 3.740, de 15 de outubro de 2013; 

XVI. criar, estruturar e conferir atribuições a Secretários Municipais ou Diretores 

equivalentes e a órgão da administração municipal; 

XVII. aprovar a fixação dos preços dos bens e serviços públicos; 

XVIII. desapropriação de bens por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 

social, nos casos previstos em lei; 

XIX. estabelecer servidões administrativas necessárias à realização de seus 

serviços, inclusive os prestados mediante delegação, e, em caso de eminente 

perigo ou calamidade pública, ocupar e usar de propriedade particular, bens e 

serviços, assegurada indenização ulterior, se houver dano; 

XX. os planos de cargos, carreira e vencimentos, 

XXI. a revisão geral da remuneração do servidor público e o cumprimento do item 

anterior, observará: 

a) será feita nos termos da Lei Municipal nº 2.748, de 20 de abril de 2003, que 

regulamentou o art. 37, X da Constituição Federal; 

b) a Lei fixará o limite máximo e a relação entre a maior e a menor 

remuneração dos servidores públicos, a qual não poderá exceder a 

percebida, em qualquer título, a do Prefeito Municipal; 

c) os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo, observados os princípios 

da isonomia, não serão superiores aos pagos pelo Poder Executivo; 

d) é vedada a vinculação ou equiparação de vencimentos para efeito de 

remuneração de pessoal do serviço público; 

e) os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão 

computados nem acumulados para o fim de concessão de acréscimo 

ulterior, sob o mesmo título ou idêntico fundamento; 

f) os vencimentos do servidor público são irredutíveis, e a remuneração 

observará os preceitos estabelecidos nas letras “b” e “c” deste item, e os 

preceitos estabelecidos nos artigos 150, II, 153,III e 153 § 2 º da 

Constituição da República; 

g) é assegurado aos servidores públicos e às suas entidades representativas, o 

direito de reunião no local de trabalho, após prévia comunicação à chefia 

imediata, e desde que o atendimento externo ao público, se houver, não 

sofra interrupção. 

XXII. é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, permitida, no entanto 

se houver compatibilidade de horários: 
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a) a de dois cargos de professor; 

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; 

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com 

profissões regulamentadas. 

XXIII. a proibição de acumular se entende a empregos e funções e abrange 

autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações 

públicas; 

XXIV. ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, se aplicam as 

seguintes disposições: 

a) tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu 

cargo, emprego ou função; 

b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou 

função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; 

c) investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, 

perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será 

aplicada a norma da alínea anterior. 

 

Parágrafo único. Entre os assuntos de competência da Câmara Municipal, é vedado: 

I. instituir tratamento desigual entre os servidores, em situação equivalente; 

II. estabelecer qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função 

exercida; 

III. acumulação remunerada, salvo as permitidas por lei. 

 

TÍTULO IV 

DOS VEREADORES 

CAPÍTULO I 

DO EXERCÍCIO DO MANDATO 

 

Art. 90 Os Vereadores são Agentes Políticos investidos no Poder Legislativo Municipal, 

para uma Legislatura, pelo sistema partidário e de representação proporcional, pelo voto 

secreto e direto. 

 

Art. 91 O Vereador é inviolável por suas opiniões, palavras e votos proferidos, porém, sob 

pena de perda de mandato, em seus pronunciamentos, pareceres e/ou proposições, usar de 

linguagem anti-parlamentar ou contrária à ordem pública, bem como nas hipóteses e 

condições previstas nos arts. 23 e seguintes da Lei Orgânica Municipal.  

 

Art. 92 O Vereador não pode: 

I. desde a expedição do Diploma Eleitoral: 

a)  firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, fundação 

pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de 

serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 

b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerados, inclusive os de que seja 

admissível “ad nutum”, nas entidades indicadas na alínea anterior; salvo mediante 

aprovação em concurso público. 

II. desde a posse: 
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a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente 

de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada; 

b) ocupar cargo, função ou emprego de que seja demissível “ad nutum” nas entidades 

indicadas no inciso I, alínea “a”; 

c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o 

inciso I, alínea “a”; 

d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

 

CAPÍTULO II 

DA PERDA DO MANDATO 

 

Art. 93 Perderá o mandato o Vereador: 

I. que infringir qualquer proibição estabelecida nos artigos anteriores; 

II. que se utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade 

administrativa; 

III. que proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o 

decoro na sua conduta pública; 

IV. que perder ou tiver suspenso seus direitos políticos; 

V. quando o decretar a Justiça Eleitoral; 

VI. que sofrer condenação criminal, mesmo em processo administrativo, em sentença 

transitada em julgado; 

VII. que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das reuniões 

ordinárias da Câmara, salvo licença ou missão por esta autorizada; 

VIII. que fixar residência fora do Município. 

 

§ 1 º É incompatível com o decoro parlamentar o abuso de prerrogativa assegurada ao 

Vereador. 

 

§ 2 º Nos casos dos incisos I, II, III e VIII a perda do mandato será decidida pela Câmara, 

por voto nominal e aberto e maioria simples de seus membros, mediante provocação da 

Mesa ou de partido político devidamente registrado e com representação na Câmara. 

 

§ 3 º Nos casos dos incisos IV, V e VII, a perda do mandato será declarada pela Mesa da 

Câmara, de ofício, ou por provocação de qualquer de seus Membros, ou de partido político 

devidamente registrado e com representação na Câmara. 

 

§ 4 º No caso do inciso VI, a perda do mandato será decidida, se culposo o crime, na 

forma do § 2 º, e declarada, se doloso o crime, nos termos do § 3 º, deste artigo. 

 

§ 5 º Outros motivos de extinção do mandato serão decididos pela Câmara Municipal, pelo 

voto de dois terços de seus Membros. 

 

Art. 94 Não perderá o cargo o Vereador: 

I. investido no cargo de Secretário Municipal ou Diretor equivalente; 

II. licenciado por motivo de doença ou para tratar, sem remuneração, de 

interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 30 

(trinta) dias por sessão legislativa; 

III. em desempenho de missão temporária de caráter cultural ou de interesse do 
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Município. 

 

§ 1 º O Suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em cargo mencionado 

no artigo ou de licença superior a 30 (trinta) dias.  

 

§ 2 º Se ocorrer vaga e não houver suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem 

mais de quinze meses para o término do mandato. 

 

§ 3 º Na hipótese do inciso I deste artigo, o Vereador poderá optar pela remuneração do 

mandato. 

 

Art. 95 Compete ao Vereador: 

I.  participar de todas as discussões e deliberações do Plenário. 

II.  votar na eleição da Mesa e das Comissões Permanentes; 

III.  apresentar proposições que visem ao interesse coletivo; 

IV.  concorrer aos cargos da Mesa e das Comissões; 

V.  usar da palavra em defesa, ou em oposição, às proposições apresentadas a 

debate do Plenário; 

VI.  solicitar licença por tempo determinado, especialmente no caso do inciso II, 

do artigo anterior. 

 

Art. 96 É obrigação do Vereador: 

I. comparecer no dia, hora e local designados para realização das Reuniões da 

Câmara, no caso de não comparecimento, apresentar atestado de saúde para 

que sua ausência não seja considerada como falta, nos termos da Lei ; 

II.  não se eximir de trabalho algum relativo ao desempenho do mandato; 

III.  dar, nos prazos regimentais ou estabelecidos, informações, parecer ou votos 

de que for incumbido, comparecendo e tomando parte nas reuniões da 

comissão a que pertence; 

IV. propor ou levar ao conhecimento da Câmara, medidas que julgar 

convenientes ao Município, à segurança e ao bem estar de seus habitantes, 

bem como impugnar o que lhe parecer prejudicial ao interesse público; 

V.  tratar respeitosamente a Mesa e os demais membros da Câmara; 

VI.  solicitar licença nos casos indicados por este Regimento. 

 

CAPÍTULO III 

DA LICENÇA 

 

Art. 97 O vereador poderá licenciar-se, por prazo determinado, mediante requerimento 

dirigido à Presidência da Mesa, somente nos seguintes casos: 

I. por motivo de doença, instruindo o pedido com atestado médico; 

II.  para desempenhar missão temporária de interesse do Município, de caráter 

representativo ou cultural; 

III.  para tratar de interesses particulares; 

IV.  nos demais casos expressamente mencionados neste Regimento. 
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§ 1 º Apresentando o requerimento, será ele despachado “ad-referendum” do Plenário, ao 

qual será submetido na primeira reunião que se verificar, convocando o suplente do 

licenciado; 

 

§ 2 º É licito ao Vereador desistir, a qualquer tempo, da licença que lhe tenha sido 

concedida. 

 

§ 3 º Independentemente de requerimento, considera-se como licença o não 

comparecimento, às reuniões, de vereador privado temporariamente, de sua liberdade, em 

virtude de processo criminal em curso, caso que será “a posteriori”, analisado pela 

Câmara. 

 

CAPÍTULO V 

DA LIDERANÇA 

 

Art. 98 A juízo da Presidência da Câmara ou pelo voto de dois terços dos seus membros é 

admitida liderança partidária. 

 

§ 1 º Líder de uma bancada partidária é o porta-voz de uma representação, intermediário 

com os órgãos da Câmara do Município. 

 

§ 2 º Cada bancada de três ou mais representantes, poderá ter seu líder, sendo defeso 

liderança de menor número de representantes. 

 

§ 3 º Em documento subscrito pela maioria dos Vereadores que integram a representação 

partidária, indicarão à Mesa da Câmara, até vinte e quatro horas antes ou após o início da  

sessão legislativa, o seu líder. 

 

Art. 99 Ao líder da bancada, a juízo da Presidência da Câmara, é facultado usar da palavra, 

desde que a peça pela ordem, por prazo não superior a dez minutos, para tratar de assunto 

que, por sua relevância e urgência, seja do interesse da Câmara ou do Município, ou para 

responder críticas dirigidas à liderança ou a vereadores, desde que tenha relação com o 

assunto em discussão, salvo quando procedendo à votação, ou quando houver outro 

vereador com a palavra. 

 

CAPÍTULO VI 

DO PRESIDENTE 

 

Art. 100 A presidência é o órgão representativo da Câmara Municipal, quando ela se enuncia 

coletivamente, e responsável pela direção dos trabalhos institucionais e por sua ordem. 

 

Art. 101 Ao presidente da Câmara compete, além de outras atribuições previstas neste 

Regimento e na Lei Orgânica: 

I. representar a Câmara Municipal em juízo e fora dele e perante quaisquer 

autoridades constituídas, bem como perante a sociedade civil; 

II. dar posse aos vereadores que não hajam sido empossados na forma do artigo 

3º deste Regimento; 

III. promulgar as leis não sancionadas nem vetadas pelo Prefeito; 
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IV. promulgar as leis vetadas pelo Prefeito e não sancionadas, cujos vetos não 

tenham sido confirmados ou mantidos pela Câmara; 

V. encaminhar ao Prefeito as proposições decididas pela Câmara ou que 

necessitem de informações; 

VI. requisitar ao Executivo Municipal, bem como a servidores municipais, 

quaisquer informações necessárias à deliberação da Câmara; 

VII. assinar a correspondência oficial da Câmara; 

VIII. apresentar relatório em duas ou mais vias, dos trabalhos da Câmara, ao final 

da última reunião ordinária do ano; 

IX. acrescer ao relatório referido no item anterior, a prestação de contas anuais de 

sua administração, enviando-as ao Tribunal de Contas do Estado, na forma 

do disposto legal,  

X. proceder à exame preliminar, com a Câmara Municipal, das contas do 

Prefeito, relatando o que houver, e enviando-as do Tribunal de Contas do 

Estado juntamente com os mencionados nos incisos VIII e IX e neste inciso, 

mantendo em arquivo uma das vias de todos os documentos, relatórios e 

pronunciamentos, para futuros exames e deliberações; 

XI. ordenar e superintender os serviços da Secretaria da Câmara, autorizar as 

despesas nos limites orçamentários ou créditos adicionais e interpretar, 

cumprir e fazer cumprir este Regimento; 

XII. estabelecer a ordem do dia das reuniões e sessões, retirar ou incluir matéria 

na pauta para cumprimento de despacho, correção ou omissão; 

XIII. impugnar proposições que lhe pareçam contrárias às Constituições, à Lei 

Orgânica do Município, às leis em geral e a este Regimento, ressalvado 

recurso do autor para o Plenário; 

XIV. decidir as questões de ordem, sem qualquer apelação; 

XV. propor ao Plenário, quando lhe aprouver, indicação de Vereador para 

desempenhar missão temporária de qualquer natureza, inclusive de caráter 

representativo; 

XVI. comunicar ao Tribunal Regional Eleitoral a ocorrência de vaga de vereador, 

na falta de suplente, na forma da Lei; 

XVII. promover a divulgação de matéria do interesse da Câmara; 

XVIII. nomear, exonerar, aposentar, promover e conceder licença e colocar em 

disponibilidade, os funcionários e servidores da Câmara, na forma da lei; 

XIX. manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar o auxílio da polícia 

Militar, quando necessário, a seu Juízo; 

XX. declarar a extinção de mandatos, nos casos previstos em Lei; 

XXI. promulgar as Resoluções, Decretos Legislativos, bem como as leis que 

receberem sanção tácita e as cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenário e 

não tenham sido promulgadas pelo Prefeito; 

XXII. fazer publicar os atos da Mesa, bem como as Resoluções, os Decretos 

Legislativos e as Leis promulgadas; 

XXIII. declarar extintos os mandatos do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Vereadores, 

nos casos previstos em leis e já julgados; 

XXIV. apresentar ao Plenário, mensalmente, o balanço relativo aos recursos 

recebidos e as despesas realizadas no mês anterior. 

XXV. exercer, em substituição, o cargo de Prefeito, nos casos de licença e nos 

demais casos previstos na Lei Orgânica Municipal; 
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XXVI. designar comissões especiais e de inquérito; 

XXVII. mandar prestar e/ou prestar informações por escrito e expedir certidões 

requeridas para defesa de direitos e esclarecimentos de situações, esta 

assinadas pela Mesa. 

XXVIII. realizar audiências públicas, no recinto da Câmara, com entidades da 

sociedade civil e com membros da comunidade; 

XXIX. celebrar contratos para prestação de serviços, bem como proceder às 

contratações necessárias, nos termos da Lei: 

XXX. administrar os serviços da Câmara, fazendo lavrar os atos pertinentes e 

necessários; 

XXXI. votar nas eleições, nos escrutínios secretos e nos casos de empate, quando 

seu voto é de qualidade; 

XXXII. tomar toda e qualquer providência que vise ao cumprimento de seu mandato 

e de seu cargo. 

 

CAPÍTULO VII 

DO VICE-PRESIDENTE 

 

Art. 102 Ao Vice-presidente da Câmara Municipal compete: 

I. substituir o Presidente da Câmara em todas as suas faltas, impedimentos ou 

licenças e em quaisquer outras oportunidades; 

II. promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as leis, quando o Prefeito 

Municipal e o Presidente da Câmara, sucessivamente, deixarem de fazê-lo, 

sob pena de perda do mandato de membro da Mesa; 

III. promulgar e fazer publicar, obrigatoriamente, as Resoluções e Decretos 

Legislativos, sempre que o Presidente, mesmo estando em exercício, deixar 

de fazê-lo no prazo estabelecido; 

IV. não se achando o Presidente, presente, no recinto da Câmara à hora 

regimental, para abertura da sessão, o vice-presidente o substituirá no 

exercício de suas funções, passando-lhe a direção dos trabalhos logo que 

estiver presente; 

V. a substituição referida no item anterior, dar-se-á, igualmente, em todos os 

casos de ausências, faltas, impedimentos e/ou licenças do Presidente; 

VI. sempre que as ausências, licenças ou impedimentos referidos no item anterior 

tiverem duração de dez ou mais dias, a substituição se fará, também, em 

todas as atribuições do Presidente; 

VII. compete ainda ao Vice-Presidente exercer as atribuições que lhe forem 

delegadas pelo Presidente.  

 

CAPÍTULO VIII 

DO SECRETÁRIO 

 

Art. 103 Além de outras atribuições, compete ao Secretário da Mesa: 

I. preparar o Livro de presença para a assinatura dos vereadores; 

II. verificar e declarar a presença dos vereadores pelo livro próprio, ou fazer a 

chamada, à recomendação do Presidente, se for o caso, declarando, este, 

aberta a sessão ou reunião; 

III. tomar toda e qualquer iniciativa da competência do Vice-presidente da Mesa, 
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em eventual ausência; 

IV. proceder à leitura da Ata da última sessão se não houver sido, ainda, 

aprovada, para que essa medida seja efetivada, bem como a leitura do 

expediente, logo após a abertura da sessão pelo Presidente; 

V. redigir todas as atas das reuniões da Mesa. 

VI. acompanhar e supervisionar a redação das atas de todas as sessões e reuniões, 

e proceder à sua leitura, para os devidos fins, assinando-as depois do 

Presidente da Câmara; 

VII. registrar em livro próprio, os procedimentos firmados na aplicação deste 

Regimento; 

VIII. fazer a inscrição dos oradores na pauta das sessões; 

IX. substituir os demais membros da mesa, na ordem e quando necessário; 

X. proceder à leitura, registro e arquivo de requerimentos, ofícios, 

correspondência em geral e projetos de leis, perante a Câmara, distribuindo-

os por cópia, aos demais membros da Câmara; 

XI. organizar, elaborar e publicar o resumo das atividades da Câmara em cada 

reunião; 

XII. recolher e guardar em boa ordem, os projetos e suas emendas e/ou 

substitutivos, indicações e requerimentos, representações, moções e pareceres  

XIII. das comissões, para fim de serem apresentados, quando necessário, 

especialmente o livro de atas, este à ordem do Presidente; 

XIV. abrir e encerrar, em cada sessão ou reunião, o livro de presença, que ficará 

sob a sua guarda; 

XV. abrir, enumerar, rubricar e encerrar livros destinados aos serviços da Câmara; 

XVI. providenciar e preparar, cabine, urna e cédulas para as eleições e votações 

secretas, assim como utensílios e materiais necessários à realização das 

sessões e reuniões da Câmara. 

 

CAPÍTULO IX 

DA POLÍTICA INTERNA 

 

Art. 104 O policiamento da Câmara e de suas dependências, compete, privativamente, à 

Mesa sob a direção do Presidente, sem intervenção de qualquer autoridade e de qualquer 

natureza. 

 

Art. 105 Qualquer cidadão pode assistir às reuniões públicas da Câmara Municipal, desde 

que se identifique, se apresente decentemente trajado, guarde silêncio, sem dar sinal de 

aplausos ou reprovações desmedidos; sendo compelido a se retirar imediatamente do 

edifício, caso perturbe os trabalhos e não atenda à advertência e/ou recomendação do 

Presidente. 

 

Art. 106 O Presidente da Câmara pode requisitar o auxílio da polícia ou da autoridade 

competente, quando entender necessário para assegurar a ordem. 

 

Art. 107 É terminantemente proibido o porte de armas no recinto da Câmara Municipal, a 

qualquer cidadão, sem qualquer distinção, inclusive ao vereador, excetuando-se as polícias 

militares e civis no cumprimento do seu trabalho.  
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Art. 108 Cabe à Presidência fazer cumprir as disposições deste artigo, mandando desarmar 

e prender a quem transgredir estas disposições. 

 

Parágrafo único. O vereador que descumprir as disposições destes artigos incide em falta 

de decoro parlamentar, sujeito à perda de mandato, observados o contraditório e a ampla 

defesa.  

 

TÍTULO V 

DO PROCESSO LEGISLATIVO 

CAPÍTULO I 

DAS PROPOSIÇÕES 

 

Art. 109 Proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Câmara Municipal, com o 

objetivo determinado e de interesse do Município. 

 

Art. 110 O processo legislativo propriamente dito, compreende a tramitação das seguintes 

proposições, entre outras: 

 

I. projetos de Leis; 

II. projetos de Resoluções; 

III. vetos a Proposições de Leis; 

IV. requerimentos; 

V. indicações; 

VI. representações; 

VII. moções; 

VIII. emendas e/ou substitutivos, como proposições acessórias; 

IX. projetos de decretos legislativos. 

 

Art. 111 A Mesa da Câmara somente receberá proposições redigidas com clareza e 

observância do estilo parlamentar usual, dentro das normas constitucionais, legais e 

regimentais, e que visem o interesse do Município e versem materiais de competência da 

Câmara Municipal. 

 

Art. 112 A proposição destinada para aprovar convênios, acordos, contratos e concessões, 

integrando a proposição ou separadamente, sem o que não será acolhida. 

 

Art. 113 Quando a proposição fizer referência a determinada lei, deverá vir acompanhada 

do texto completo da mesma. 

 

Art. 114 A proposição que houver sido precedida de estudos, pareceres, decisões e 

despachos, deverá se fazer acompanhar dos respectivos textos. 

 

Art. 115 As proposições para serem apresentadas, necessitam, apenas, da assinatura de seu 

autor, dispensando apoio, mas acompanhadas de seus anexos, nos termos dos artigos 

anteriores. 

 

Art. 116 Não serão recebidas proposições que guardem identidade ou semelhança com 

outra em andamento na Câmara. 
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Art. 117 É defeso ao Vereador apresentar proposições de interesse particular, seus ou de 

seus antecedentes, descendentes ou parentes por consanguinidade ou afinidade até o 

terceiro grau, nem sobre elas emitir voto ou qualquer manifestação, devendo ausentar-se 

do Plenário no momento da votação, na hipótese de haverem sido apresentadas pelo 

Executivo Municipal ou por outro vereador. 

 

Parágrafo único. Tratando-se de causa própria ou de assunto em que tenha interesse 

individual, deverá o vereador dar-se por impedido e fazer comunicação nesse sentido à 

Mesa, sendo seu voto considerado em branco, para efeito de quórum. 

 

Art. 118 As proposições que não forem apreciadas até o término da Legislatura, serão 

arquivadas, salvo a Prestação de Contas do Prefeito, vetos e proposições de Leis e os 

Projetos de Leis com prazo prefixado para apreciação. 

 

Art. 119 Qualquer vereador, à consideração do Plenário, pela sua maioria absoluta, poderá 

requerer o desarquivamento de proposições. 

 

Art. 120 A proposição desarquivada fica sujeita a nova tramitação, desde a fase inicial, 

não prevalecendo pareceres, votos, emendas e substitutivos antes apresentados, salvo 

deliberação do Plenário, nos termos do artigo anterior. 

 

Art. 121 A matéria constante de projeto de lei rejeitado ou com veto mantido, somente 

poderá ser apreciado ou reapreciado na mesma Sessão Legislativa, mediante proposta da 

maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal; caso em que fica sujeita à nova 

tramitação, desde a fase inicial, não prevalecendo pareceres, votos emendas ou 

substitutivos, mas, apenas, eventuais substitutivos apresentados, salvo deliberação do 

Plenário, nos termos do artigo anterior. 

 

CAPÍTULO II 

DOS PROJETOS DE LEI E DE RESOLUÇÃO 

 

Art. 122 O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, por via de projetos de 

Leis e de Resoluções. 

 

Art. 123 Os projetos de Leis e de Resoluções devem ser redigidos em artigos concisos, 

numerados e devidamente assinados por seu autor ou autores. 

 

Art. 124 Nenhum projeto poderá conter duas ou mais proposições independentes ou 

antagônicas. 

 

Art. 125 A iniciativa do Projeto de lei cabe: 

I. ao vereador; 

II. ao Prefeito Municipal; 

III. às Comissões Permanentes da Câmara Municipal. 

 

Art. 126 A iniciativa de Projeto de Resolução cabe: 

I. à Mesa da Câmara Municipal; 
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II. ao vereador; 

III. às Comissões Permanentes da Câmara Municipal. 

 

Art. 127 O Projeto de Resolução destina-se a regular matéria da exclusiva competência da 

Câmara Municipal, aplicando-se as disposições relativas aos Projetos de Leis, tais como: 

I. elaboração de seu Regimento Interno; 

II. organização e Regulamentação dos Serviços Administrativos de sua 

Secretaria; 

III. perda de Mandato do vereador, do Prefeito e do Vice-prefeito; 

IV. decisão sobre as Contas do Prefeito e da Mesa da Câmara; 

 

Art. 128 Recebido, o projeto será entregue à Secretaria da Câmara que o numerará. 

 

Art. 129 Após a apresentação em Plenário, será o projeto encaminhado à Comissão 

competente, que emitirá seu parecer sobre o mesmo. 

 

Art. 130 Se a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, pela maioria de seus membros, 

declarar o projeto inconstitucional ou alheio à competência da Câmara, será ele incluído 

na ordem do dia, independentemente de audiência de outras comissões, e, se aprovado o 

Parecer desta comissão, quanto à inconstitucionalidade, considerar-se-á rejeitado o 

projeto. 

 

Art. 131 Nenhum projeto de Lei ou de Resolução será incluído na ordem do dia para 

discussão única ou primeira discussão, sem que, com antecedência mínima de 3 (três) dias 

úteis já esteja com a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para análise e/ou 

apresentação de emendas e de 3 (três) dias úteis, tenha sido distribuídas aos vereadores as 

cópias preparadas na forma do artigo 128 deste Regimento, bem como Parecer das 

respectivas comissões. 

 

Art. 132 É de competência do Prefeito, na forma do artigo 61 e 165 da Constituição 

Federal e artigo 153 da Constituição do Estado, a iniciativa das leis que disponham sobre: 

I. Plano Plurianual de Investimentos; 

II. Orçamento anual; 

III. Diretrizes Orçamentárias. 

 

Art. 133 Os projetos referidos no Artigo anterior, sob pena de responsabilidade, serão 

apresentados à Câmara Municipal nos termos da Lei 3.387, de 21 de junho de 2010. 

 

Art. 134 As Comissões permanentes referidas nos termos deste Regimento Interno, em 

reunião conjunta, apresentarão sugestões e pedidos de informações ao Prefeito, aos 

servidores e à administração direta e indireta, que não poderão ser recusadas, para efeito 

de elaboração dos projetos necessários. 

 

CAPÍTULO III 

DOS PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO 

 

Art. 135 Projeto de decreto legislativo é a proposição destinada a regular matéria de 

interesse da Câmara Municipal, com efeitos externos, não sujeito à sanção ou veto do 
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Prefeito Municipal, sendo promulgado pelo seu Presidente, tendo por objeto a sustação de 

atos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação 

legislativa. 

 

Art. 136 Os decretos legislativos serão aprovados pelo voto favorável da maioria simples, 

salvo disposição contrária deste Regimento e da Lei Orgânica Municipal. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROJETOS DE CONCESSÃO DE CIDADANIA HONORÁRIA E 

DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO 

 

Art. 137 Os projetos de Resolução concedendo Títulos de Cidadania Honorária e Diploma 

de Honra ao Mérito serão apreciados por uma Comissão Especial de três membros, 

constituída na forma deste Regimento, observado o inciso X do artigo 19, da Lei Orgânica 

Municipal. 

 

Art. 138 A Comissão referida no artigo anterior terá o prazo máximo de 15 dias para 

apresentar seu parecer, dela não podendo fazer parte o autor do projeto nem os 

componentes da Mesa da Câmara Municipal. 

 

Art. 139 A entrega do Título, se concedida a distinção, será feita em reunião solene da 

Câmara Municipal. 

 

CAPÍTULO V 

DO PRAZO DE APRECIAÇÃO SOLICITADO PELO PREFEITO 

 

Art. 140 Por solicitação do Prefeito, nos termos do Artigo 37 da Lei Orgânica do 

Município, os projetos de sua iniciativa, poderão ser apreciados no prazo máximo de 45 

(quarenta e cinco) dias, prazo esse que será contado a partir do recebimento da solicitação 

pela Câmara Municipal, podendo, sobre esses projetos serem apresentadas emendas e/ou 

substitutivos. 

 

Art. 141 A falta de deliberação sobre os projetos referidos no artigo anterior, no prazo 

solicitado, não implica em sua aprovação, podendo ser apreciados, a juízo do Plenário, 

após expirado o prazo referido. 

 

Art. 142 A partir do décimo dia anterior ao término do prazo a que se refere o artigo 140 

deste Regimento, mediante comunicação do Secretário da Mesa, o projeto ali referido, 

poderá, a juízo do Presidente da Câmara, ser incluído na ordem do dia, com ou sem 

parecer, mas não preterirá os demais projetos em pauta. 

 

Parágrafo único. A comunicação será feita ao Presidente da Câmara, pelo Secretário da 

Mesa, no dia imediatamente anterior ao estabelecido neste artigo. 

 

Art. 143 Incluído na ordem do dia, com ou sem parecer, o Presidente da Câmara designará 

uma Comissão Especial para, dentro de 24 horas, opinar sobre o projeto, emendas e/ou 

substitutivos, se houver, procedendo à leitura em Plenário, neste prazo. 
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Art. 144 Ultimada a votação ou esgotado o prazo fixado para apreciação do projeto, 

emendas e/ou substitutivos, o Presidente da Câmara oficiará ao Prefeito, cientificando-o 

da ocorrência. 

 

Art. 145 O prazo para tramitação especial para projetos de leis resultantes da iniciativa do 

Prefeito, não corre no período em que a Câmara Municipal estiver em recesso. 

 

CAPÍTULO VI 

DOS PROJETOS DE LEI DE ORÇAMENTO E DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS 

 

Art. 146 O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias será encaminhado pelo Executivo 

Municipal ao Legislativo até o dia 30 de abril, acompanhado de todos os seus anexos e 

complementos, devendo ser devolvido para sanção até o dia 30 de junho da mesma sessão 

legislativa. sob pena de responsabilidade, de cujo projeto deverá constar, além de outras, 

as seguintes medidas: 

I. as metas e prioridades da administração pública municipal; 

II. as Despesas de Capital pertinentes ao inciso anterior; 

III. indicações pertinentes à elaboração da Lei Orçamentária anual; 

IV. alterações e/ou disposições na legislação tributária vigente. 

 

§ 1 º O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias tem preferência sobre todos os outros, 

até mesmo sobre o de Orçamento anual de receita e despesa. 

 

§ 2 º A Sessão Legislativa não será interrompida sem a aprovação do Projeto de Diretrizes 

Orçamentárias, na forma do que dispõe o Artigo 15 da Lei Orgânica do Município. 

 

Art. 147  A Lei Orçamentária anual, que compreende o orçamento fiscal referente aos 

Poderes do Município deverá ter seus projetos de Leis correspondentes, encaminhados 

pelo Executivo Municipal ao Legislativo até o dia 30 de setembro do exercício financeiro 

em que foram elaborados, devendo ser aprovados e devolvidos para sanção até o dia 30 de 

novembro do mesmo ano, devendo constas as seguintes medidas: 

I. política de aplicação financeira oficial de fomento; 

II. indicação das necessidades, devidamente justificadas, de cada Unidade 

Orçamentária, das respectivas despesas de custeio, separadamente as de pessoal; 

III. autorização para abertura de créditos suplementares, com base em recursos 

resultantes do excesso de arrecadação, que serão incluídos nas respectivas 

consignações de receita, e anulação de dotações orçamentárias, total ou 

parcialmente. 

 

Art. 148 O Plano Plurianual de investimentos, que estabelecerá, de forma regionalizada e 

geral, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal, constituir-se-á 

em projeto específico e terá vigência até o final do primeiro exercício financeiro do 

mandato governamental subsequente.  

 

Art. 149 A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, nos termos do inciso 

VII, do artigo 30 da Lei Orgânica do Município, compete acompanhar a elaboração e 

posterior execução do orçamento 
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Art. 150 O Projeto de Lei Orçamentária constituir-se-á de total especificação da Receita 

Prevista ou Estimada, devidamente codificada na forma estabelecida pela Lei Federal n º 

4320, de 17 de março de 1964, com as modificações posteriores, estas em concordância 

com o Plano Plurianual de Investimentos. 

 

Art. 151 O Projeto de Lei de Orçamento será encaminhado à Comissão de Finanças, 

Orçamento e Tomada de Contas, no mesmo dia em que for apresentado à Câmara 

Municipal, mediante recibo devidamente arquivado na Secretaria da Câmara. 

 

Art. 152 O Projeto de Lei de Orçamento tem preferência sobre todos os demais, salvo os 

correlatos, na discussão e votação, e não pode conter dispositivos estranhos à previsão da 

Receita e a fixação da Despesa, não se incluindo na proibição autorização para abertura de 

créditos suplementares e realização de operação de crédito por antecipação da Receita; 

sendo que, a abertura de créditos suplementares terá como recursos a anulação de dotações 

parcial ou total. 

 

CAPÍTULO VII 

DA PROMULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO 

 

Art. 153 Os Atos, Decretos Legislativos e as Resoluções, serão de no máximo dez dias, 

contados da data de sua expedição ou aprovação pelo Plenário. 

 

Art. 154 Serão registrados em livro próprio e arquivados na Secretaria da Câmara, os 

originais de Leis e Resoluções, remetendo-se ao Prefeito, para os devidos fins, a respectiva 

cópia autografada pela Mesa da Câmara. 

 

Art. 155 As Leis e Resoluções aprovadas serão publicadas, em forma de edital, no lugar de 

costume e distribuídas aos vereadores, em cópia ao final de cada Sessão Legislativa, com 

as datas da sanção ou promulgação. 

 

CAPÍTULO VIII 

INDICAÇÕES, REQUERIMENTOS, REPRESENTAÇÕES, MOÇÕES E 

SUBSTITUTIVOS 

 

Art. 156 O Vereador pode provocar a manifestação da Câmara Municipal ou de qualquer 

uma das comissões permanentes, sob determinado assunto, formulando, por escrito, em 

termos precisos e linguagem parlamentar, indicações, requerimentos, representações, 

moções e emendas e apresentar substitutivos, desde que sejam distribuídas com 

antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, cópias a todos os vereadores.  

 

Art. 157 As proposições, sempre escritas e assinadas, são formuladas por vereadores, 

durante o expediente e, quando rejeitadas pela Câmara, não serão encaminhadas em nome 

do vereador ou de bancada. 

 

Art. 158 Indicação é a proposição na qual o Vereador, a Comissão, o Presidente e/ou a 

Mesa da Câmara Municipal, sugerem ao Prefeito, ao funcionário ou autoridade do 

Município, medidas de interesse público geral ou restrito. 
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Art. 159 Requerimento é a proposição do Vereador, da Comissão, do Presidente e/ou da 

Mesa da Câmara Municipal, em que solicita medidas ou matéria de competência do Poder 

Legislativo. 

 

Art. 160 Representação é toda manifestação da Câmara Municipal, dirigida às autoridades, 

não subordinadas ao Poder Executivo Municipal. 

 

Art. 161 Moção é qualquer proposta que expresse o pensamento da Câmara Municipal, em 

face de acontecimento ou fato submetido à sua apreciação, destinada à acolhida de 

qualquer autoridade e/ou pessoa física ou jurídica. 

 

Art. 162 Emenda é a proposição apresentada como assessória de outra proposição ou de 

projeto, podendo ser supressiva, substitutiva, aditiva, eliminatória e de redação, a saber: 

I. supressiva é a emenda que cancela parte da proposição; 

II. substitutiva é a emenda apresentada como sucedânea de parte ou todo de uma 

proposição, e que passará a denominar-se “Substitutivo”, quando atingir a 

proposição no seu todo; 

III. aditiva é a emenda que manda acrescentar algo à proposição; 

IV. eliminatória é a emenda que manda eliminar determinadas expressões e/ou frases 

da proposição; 

V. de Redação é a emenda que altera, apenas, a redação de qualquer proposição. 

 

Art. 163 A emenda supressiva e a substitutiva têm a preferência para votação, sobre a 

proposição principal, que não será, em qualquer hipótese, apreciada pelo Plenário da 

Câmara Municipal. 

 

SEÇÃO I 

DOS REQUERIMENTOS SUJEITOS À DELIBERAÇÃO DO PRESIDENTE 

 

Art. 164 Será despachado de imediato, pelo Presidente da Câmara Municipal, 

requerimento que solicite: 

 

I. a palavra, em Plenário, ou desistência dela; 

II. a posse do Vereador; 

III. a retificação de Ata; 

IV. a inserção de declaração de voto em Ata; 

V. a verificação de votação; 

VI. a inserção em Ata, de voto de pesar ou de congratulações, desde que não envolva 

aspecto político, caso em que será submetido à deliberação da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação; 

VII. a interrupção da reunião, para receber personalidade de destaque; 

VIII. a destinação da primeira parte da reunião para homenagem especial; 

IX. a constituição da Comissão de Inquérito, na forma do Artigo 127, inciso II, deste 

Regimento; 

X. a convocação de reunião extraordinária, se assinada por um terço (1/3) dos 

Vereadores e/ou requerida pelo Prefeito. 
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SEÇÃO II 

DOS REQUERIMENTOS SUJEITOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO 

 

Art. 165 Será submetido à discussão e votação subsequente, o requerimento escrito que 

solicite: 

I. manifestação de aplauso, regozijo ou congratulação, com parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação, desde que enquadrado na exceção do item VI, do 

artigo 162 deste Regimento Interno. 

II. a interrupção da reunião em regozijo ou pesar; 

III. a prorrogação do horário da reunião; 

IV. providências junto à Administração Pública Municipal; 

V. informação e/ou recomendação às autoridades municipais, por intermédio do 

Prefeito; 

VI. a constituição de comissão especial; 

VII. o comparecimento do Prefeito à Câmara Municipal; 

VIII. deliberação sobre qualquer assunto não especificado expressamente neste 

Regimento, que não se refira a incidente sobrevindo no curso da discussão e 

votação; 

IX. convocação de reunião extraordinária, solene ou secreta; 

X. encaminhamento de ofício em nome da Câmara ao Poder Executivo Municipal. 

(Redação dada pela Resolução nº 389, de 12 de julho de 2017) 

 

Art. 166 Os requerimentos referidos nos itens VII e IX, do artigo anterior, somente serão 

aprovados se obtiverem o voto da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal. 

 

TÍTULO VII 

DAS DELIBERAÇÕES 

CAPÍTULO I 

DA DISCUSSÃO 

 

Art. 167 Discussão é a manifestação do pensamento ou juízo do vereador, sobre a 

proposição, quando em debate em Plenário, observado o limite máximo de 5 (cinco) 

minutos para a explanação cabível. 

 

Art. 168 Será objeto de discussão apenas a proposição constante da ordem do dia. 

 

Art. 169 Será colocado à apreciação do Plenário o projeto que depender de aprovação com 

data determinada para provimento de recursos oriundos de emenda parlamentar. 

 

Parágrafo único. O Presidente convocará reunião extraordinária, se necessário, para o 

atendimento do disposto no caput deste artigo. 

 

Art. 170 Quando da discussão, o Plenário considerar a urgência da matéria, será o projeto 

incluído na ordem do dia com ou sem parecer.  

 

Art. 171 As proposições que não forem apreciadas no mesmo dia ficam transferidas para a 

reunião seguinte, na qual têm preferência sobre as que forem apresentadas posteriormente. 
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Art. 172 Os projetos de Lei e de Resolução submetem-se a duas discussões. 

 

Art. 173 Os projetos de Resolução concedendo Título de Cidadania Honorária e Diploma 

de Honra ao Mérito passam apenas por uma discussão. 

 

Art. 174 Serão submetidas à votação única as indicações, os requerimentos, as 

representações, moções e substitutos.  

 

Art. 175 A retirada de projetos pode ser requerida pelo seu autor, antes de ser anunciada a 

sua primeira discussão, quando, então, o requerimento será deferido pelo Presidente da 

Câmara. 

 

Art. 176 O Prefeito pode solicitar a devolução de projeto de sua autoria em qualquer fase 

de sua tramitação, cabendo ao Presidente da Câmara deferir o pedido, lido em Plenário, 

antes de ser anunciada a primeira discussão. 

 

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, será devolvido o projeto puro e simples e nunca 

eventuais emendas, substitutivos e/ou pareceres. 

 

Art. 177 O vereador pode requerer ou solicitar vista de projetos nos seguintes casos. 

 

I. sendo o projeto de autoria do Prefeito, observados o prazo de 45 (quarenta e cinco) 

dias já em tramitação e discussão, o tempo de vista máximo, será de 5 (cinco) 

horas; 

II. a vista somente poderá ser concedida até que seja anunciada a primeira votação do 

projeto; 

III. o Presidente da Câmara concederá, regra geral, vista ao vereador, respeitando o  

interstício máximo de uma reunião ordinária a outra, e sempre que possível, a seu 

juízo, no momento da sessão. 

 

Art. 178 Somente até encerrar-se a primeira discussão, poderão ser apresentados 

substitutivos e emendas ao projeto, desde que tenham relação com a matéria nele contida. 

 

Parágrafo único.  Na primeira discussão vota-se apenas os pareceres e posteriormente o 

projeto, tendo preferência para votação sobre a proposição principal, a emenda substitutiva 

e a supressiva, regularmente apresentadas. 

 

Art. 179 Na segunda discussão, em que só se admitem emendas de redação, são discutidos 

o projeto e pareceres ou, se houver as emendas e substitutivos apresentados na primeira 

discussão. 

 

Art. 180 Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o Presidente declara encerrada a 

discussão e votação do projeto e emendas, cada um por sua vez, observado o disposto por 

artigo 164 deste Regimento, devendo ser aprovado ou recusado o projeto ou as emendas, 

ou o projeto com as emendas. 

 

Art. 181 Após a discussão única ou segunda discussão, o projeto ou emendas ou 

substitutivo aprovado, se não for rejeitado, na forma do artigo anterior, será apreciado em 
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redação final, procedendo, o Secretário, à recomendação do Presidente, a leitura do seu 

inteiro teor. 

 

CAPÍTULO II 

DO ADIAMENTO DA DISCUSSÃO 

 

Art. 182 A discussão poderá ser adiada apenas uma vez, pelo prazo máximo de dois dias. 

 

§ 1 º O requerimento de adiamento de discussão de projeto com prazo estabelecido para 

apreciação, só será recebido se a sua aprovação não importar na perda do prazo para 

apreciação da matéria nele contida. 

 

§ 2 º O autor do requerimento tem o prazo máximo de cinco minutos para justificá-lo. 

 

§ 3 º Ocorrendo dois ou mais requerimentos no mesmo sentido de adiamento, será votado 

primeiro o que fixar menor prazo. 

 

Art. 183 Rejeitado o primeiro requerimento de adiamento, ficam os demais, se houver, 

prejudicados, não podendo ser reproduzidos, ainda que por outra forma, prosseguindo-se, 

de imediato a discussão interrompida. 

 

CAPÍTULO III 

DA VOTAÇÃO 

 

Art. 184 As deliberações da Câmara são tomadas por maioria de votos, presentes mais da 

metade de seus membros, salvo disposição em contrário. 

 

Art. 185 A votação é o complemento da discussão. 

 

§ 1 º A cada discussão, seguir-se-á a votação. 

 

§ 2 º A votação só será interrompida por falta de “quórum” e/ou pelo término do horário 

da reunião ou de sua prorrogação. 

 

§ 3 º Cessada a interrupção, a votação terá prosseguimento. 

 

§ 4 º Existindo matéria urgente a ser votada e não havendo “quórum”, o Presidente 

determinará a chamada dos vereadores, fazendo registrar em ata o nome dos presentes. 

 

Art. 186 Só pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus membros pode a Câmara Municipal: 

I. conceder isenção fiscal e subvenções a entidades e serviços de interesse público; 

II. decretar a perda de mandato do Prefeito; 

III. cassar mandato do Prefeito e de Vereador por motivo de infração político-

administrativa; 

IV. aprovar empréstimos, operações de crédito e acordos externos de qualquer 

natureza, dependente de autorização do Congresso Nacional, além de outras 

matérias estabelecidas em lei; 

V. recusar o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, sobre as 



 
Câmara Municipal de Resende Costa 

 

36 
 

contas anualmente prestadas pelo Prefeito; 

VI. modificar a denominação de logradouros públicos com mais de 10 (dez) anos; 

VII. aprovar projeto de concessão de Título de Cidadania Honorária e Diploma de 

Honra ao Mérito; 

VIII. demais casos estabelecidos pela Lei Orgânica do Município. 

 

Art. 187 Só pelo voto de 2/3 (dois terços) dos vereadores presentes pode a Câmara 

Municipal rejeitar o veto do Prefeito, aprovando o projeto. 

 

Art. 187 Só pelo voto de maioria absoluta dos vereadores pode a Câmara Municipal 

rejeitar o veto do Prefeito, aprovando o projeto. (Redação dada pela Resolução nº 383, de 

11 de novembro de 2016) 

 

Art. 188 Só pelo voto da maioria absoluta dos membros da Câmara serão aprovadas 

proposições sobre: 

I. venda, doação ou permuta de bens imóveis ou desafetação dos bens de uso comum 

do povo e de uso especial da administração para efeito de alienação; 

II. convocação do Prefeito; 

III. eleição dos membros da mesa, em escrutínio secreto; 

IV. fixação do subsídio do Prefeito; 

V. modificação, emenda ou reforma do Regimento Interno. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PROCESSOS DE VOTAÇÃO 

 

Art. 189 São três os processos de votação: 

I. simbólico; 

II. nominal; 

III. escrutínio secreto. 

 

Art. 190 Adota-se o processo simbólico nas votações, salvo exceções regimentais, quando 

o Presidente da Câmara solicita aos vereadores que ocupem seus lugares no Plenário, 

convidando-os a permanecerem sentados, se estiverem a favor da matéria em votação. 

 

Art. 191 Será votação nominal quando requerida por vereador e aprovada pela Câmara e 

nos casos expressamente mencionados neste Regimento. 

 

Art. 192 Na votação nominal, o secretário procede à chamada dos vereadores, cabendo-lhe 

a anotação dos nomes dos que votarem sim e dos que votarem não, quanto à matéria em 

votação. 

 

Art. 193 Encerrada a votação, o Presidente proclama o resultado, não admitindo o voto do 

vereador que tenha dado entrada no Plenário após a chamada do último nome da lista. 

 

Art. 194 O Presidente da Câmara participará das votações secretas e nas votações 

simbólicas ou nominais, somente em caso de empate, quando seu voto é de qualidade. 
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Art. 195 A votação por escrutínio secreto processa-se apenas nas eleições para os cargos 

referentes à Mesa Diretora dos trabalhos legislativos.  

 

Art. 196 Na votação por escrutínio secreto serão observadas as seguintes normas e 

formalidades: 

 

I. presença da maioria absoluta dos membros da Câmara; 

II. cédulas impressas ou datilografadas, previamente rubricadas pelo Presidente; 

III. designação de dois vereadores para servirem como fiscais, um dos quais será o 

Vice-presidente da Mesa, designação essa que será a juízo do Presidente; 

IV. o Secretário da Mesa será o escrutinador; 

V. chamada do vereador por votação, pela ordem alfabética do nome; 

VI. colocação da cédula, dobrada, pelo votante, na urna, exibindo, antes, a rubrica, ao 

Presidente; 

VII. abertura da urna pelo escrutinador, retirada das cédulas, contagem e verificação de 

coincidência entre o seu número e os dos votantes; 

VIII. apuração dos votos pelo escrutinador, à vista dos fiscais, que passará ao Presidente 

o resultado da votação; 

IX. proclamação, pelo Presidente, do resultado da votação. 

 

Art. 197 Nenhum vereador pode protestar, verbalmente ou por escrito, contra a decisão da 

Câmara Municipal, sendo-lhe facultado, porém, fazer inserir na Ata a sua declaração de 

voto. 

 

Art. 198 Logo após as votações, as deliberações da Câmara serão apostas, pelo Presidente, 

nos respectivos papéis votados, com a sua rubrica. 

 

CAPÍTULO V 

DO ENCAMINHAMENTO À VOTAÇÃO 

 

Art. 199 Ao ser anunciada a votação, pelo Presidente, o vereador pode obter a palavra para 

encaminhá-la, pelo prazo máximo de cinco minutos, e apenas uma vez. 

 

Art. 200 O encaminhamento será feito sobre a proposição no seu todo, inclusive emendas, 

ou sobre o substitutivo. 

 

CAPÍTULO VI 

DO ADIAMENTO DA VOTAÇÃO 

 

Art. 201 A votação poderá ser adiada apenas uma vez, a requerimento do vereador, até o 

momento de ser anunciada, não tendo nenhum efeito o requerimento após anunciada a 

votação. 

 

Art. 202 O adiamento poderá ser concedido apenas para a reunião seguinte, considerando-

se prejudicado o requerimento que, por esgotar-se o horário da reunião ou por falta de 

“quórum”, deixar de ser apreciado. 
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Art. 203 O requerimento de adiamento de votação de projeto com prazo para apreciação, 

só será recebido se a sua aprovação não implicar na perda do prazo para votação. 

 

CAPÍTULO VII 

DA VERIFICAÇÃO DE VOTAÇÃO 

 

Art. 204 Proclamado o resultado da primeira votação, é permitido ao vereador requerer a 

sua verificação. 

 

Art. 205 Para verificação, o Presidente inverterá o processo usado na votação simbólica, 

convidando a permanecerem sentados os vereadores que tenham votado contra a matéria. 

 

Art. 206 A Mesa da Câmara considerará prejudicado o requerimento de verificação da 

votação, quando constatar, durante a verificação, o afastamento de qualquer vereador do 

Plenário. 

 

Art. 207 É considerado presente o vereador que requerer verificação de votação ou de 

“quórum”. 

 

Art. 208 Nenhuma votação admite mais de uma verificação, e o requerimento de 

verificação é privativo do processo simbólico. 

 

Art. 209 Se for levantada dúvida contra o resultado da votação secreta, o Presidente 

recomendará ao escrutinador a recontagem dos votos. 

 

CAPÍTULO VIII 

DA REDAÇÃO FINAL 

 

Art. 210 Dar-se-á redação final ao projeto de lei ou de resolução pela Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação. 

 

Art. 211 A Mesa poderá emitir parecer oral, a juízo do Presidente, dando forma à matéria 

aprovada, segundo a técnica legislativa adotada pela Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação. 

 

Art. 212 A Mesa da Câmara, por intermédio da comissão de Legislação, Justiça e 

Redação, à qual será encaminhado o projeto, tem o interstício máximo de uma reunião 

ordinária a outra para oferecer ao projeto a redação final.  

 

Parágrafo único. Esgotado o prazo, o projeto será incluído na ordem do dia. 

 

Art. 213 A redação final para ser discutida e votada, deverá ser distribuída aos vereadores 

no prazo máximo de 3 (três) dias úteis que anteceda a reunião em que a matéria for 

discutida.  

 

Art. 214 Será admitida emenda à redação final somente com a finalidade de ordenar a 

matéria, corrigir a linguagem, os enganos, as contradições ou para aclarar o seu texto. 

 



 
Câmara Municipal de Resende Costa 

 

39 
 

Art. 215 A discussão limitar-se-á aos termos da redação e sobre a mesma o vereador só 

poderá falar uma vez, por 5 (cinco) minutos, salvo prorrogação do prazo, a juízo do 

Presidente da Câmara. 

 

Art. 216 Aprovada a redação final, a matéria será enviada à sanção, sob a forma de 

proposição de lei, ou à promulgação, sob forma de Resolução. 

 

CAPÍTULO IX 

DO VETO À PROPOSIÇÃO DE LEI 

 

Art. 217 O veto parcial ou total, depois de lido no expediente, é distribuído à Comissão 

Especial, nomeada de imediato pelo Presidente da Câmara, na forma deste Regimento, 

para sobre ele emitir parecer no prazo máximo de interstício de uma reunião a outra, 

contado da data do despacho de distribuição à Comissão Especial, da qual fará parte, 

obrigatoriamente, um dos membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação.  

 

Art. 218 Considerar-se-á rejeitado o veto se, dentro de 30 (trinta) dias, for a proposição de 

lei ou a parte dela sobre a qual tenha ele incidido, aprovada por maioria absoluta dos 

membros da Câmara, caso em que a matéria é enviada ao Prefeito para promulgação. 

 

Art. 219 Se o Prefeito não promulgar a proposição mantida, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, o Presidente da Câmara o fará, em igual prazo, ordenando sua publicação. 

 

Art. 220 Se o Presidente da Câmara não agir pela forma estabelecida no artigo anterior, 

caberá ao Vice-Presidente da Câmara a promulgação em igual prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. 

 

Art. 221 Esgotado o prazo de 30 (trinta) dias, sem deliberação, o veto será incluído na 

ordem do dia da reunião imediata, sobrestadas as demais proposições, até a votação final, 

ressalvadas as matérias de projeto que dependa de quorum especial para aprovação e a 

projetos relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual ou a 

crédito adicional.  

 

Art. 222 Aplica-se à apreciação do veto as disposições relativas à discussão dos projetos, 

naquilo que não contrariar as normas deste capítulo, a juízo do Presidente da Câmara 

Municipal. 

 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 223 O recesso do Legislativo Municipal é compreendido entre 1 º (primeiro) e 31 

(trinta e um) de janeiro de cada ano, durante o qual somente em casos absolutamente 

inadiáveis, a juízo do Presidente da Câmara, poderá o Prefeito convocar Reunião 

Extraordinária. 

 

Art. 224 O Prefeito poderá comparecer às reuniões da Câmara, mas sem direito a voto de 

qualquer espécie ou natureza, e o uso da palavra dar-se-á somente em casos absolutamente 
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especiais concedida pelo Presidente da Câmara, exclusivamente a seu juízo, sobre assunto 

com o propósito de esclarecer ou informar. 

 

Art. 225 A convocação do Prefeito, a requerimento de qualquer vereador, aprovado pela 

maioria simples, torna obrigatório o seu comparecimento. 

 

Art. 226 Aprovado o requerimento de convocação do Prefeito, os vereadores, dentro de 48 

(quarenta e oito) horas, deverão encaminhar à Mesa da Câmara, os quesitos sobre os quais 

pretendem esclarecimentos. 

 

Art. 227 A correspondência da Câmara Municipal, dirigida às autoridades e/ou aos 

Poderes do Estado e da União, será assinada pelo Presidente, que se corresponderá com 

qualquer autoridade, inclusive com o Prefeito, por meio de ofício. 

 

Art. 228 O Regimento Interno somente poderá ser modificado, alterado e/ou reformado, 

por meio de Projeto de Resolução, aprovado pela maioria de 2/3 (dois terços) dos 

membros da Câmara. 

 

Art. 229 Distribuídas cópias aos vereadores, o Projeto de Resolução ficará na Secretaria da 

Câmara Municipal pelo prazo de 15 (quinze) dias, para receber emendas e sugestões, findo 

o qual, será encaminhado à Comissão Especial designada pelo Presidente, para seu estudo 

e parecer. 

 

Art. 230 No início de cada exercício legislativo, a Mesa da Câmara promoverá uma edição 

completa de todas as Leis e Resoluções aprovadas e publicadas no ano anterior. 

 

Art. 231 Não será subvencionada a viagem de vereador, salvo no desempenho de missão 

temporária, de caráter representativo ou cultural, precedida de designação prévia pelo 

Presidente. 

 

Art. 232 Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pela Mesa da Câmara, a juízo 

do seu Presidente, serão submetidos ao Plenário, e se aprovados por maioria absoluta dos 

membros da Câmara, passarão a integrá-lo, em forma de adendo à Resolução que o 

contém. 

 

Art. 233 Esta Resolução, que contém o Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Resende Costa, entra em vigor em 1° de janeiro de 2016. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Resende Costa, 23 de novembro de 2015. 

 

Francisco Abel de Assis 

Presidente da Câmara Municipal 

 

Paulo César Daher Chaves 

Vice-presidente da Câmara Municipal 

 

João Dias 

Secretário da Câmara Municipal 


