
 

 
 

 

REGIMENTO INTERNO  

CÂMARA MUNICIPAL DE 

CRISTAL/RS 

 

RESOLUÇÃO nº 001/2017 
 



O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTAL, ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL. Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a 
seguinte RESOLUÇÃO: 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 001 de 04 de dezembro de 2017. 
 
 

REGIMENTO INTERNO 
 

 
TITULO I 

 
CAPITULO I 

 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art. 1º - O Poder Legislativo reunir-se-á em nome de DEUS e realizará seus trabalhos, 
salvo motivo de força maior, na Câmara Municipal de Vereadores, instalado nas 
dependências do Poder Legislativo na Rua Largo do Capão da Amizade, nº 34, 
Cristal/RS. 

 
§ 1º -Poderá ocorrer a mudança de local, provisória ou permanente, mediante proposta da 
Mesa Diretora, aprovada pela maioria absoluta dos Vereadores, em sessão especialmente 
convocada para esse fim. 
 
§ 2º - A sede da Câmara só poderá ser utilizada para os atos pertinentes à sua função e, 
além destes, para atos oficiais ou convenções partidárias de âmbito Municipal, Estadual 
ou Federal, mediante previa autorização da Mesa. 
 
Art. 2º - Os trabalhos da Câmara reger-se-ão pelo disposto na Lei Orgânica e no presente 
Regimento Interno. 
 

 
CAPITULO II 

 
DA LEGISLATURA 

 
SEÇÃO I 

 
DA SESSÃO LEGISLATIVA 

 



Art. 3º - A Legislatura tem duração de 4 (quatro) anos, coincidindo com o mandato dos 
Vereadores para ela eleitos, e cada ano da Legislatura é denominado de Sessão 
Legislativa. 
 
 

SEÇÃO II 
 

DA SESSÃO PREPARATÓRIA 
 
Art. 4º - Antes do inicio de cada Legislatura, os Vereadores eleitos, reunir-se-ão, 
mediante convocação, em local a ser definido pela Mesa Diretora, em Sessão 
Preparatória, sob a Presidência de um dos Membros da Mesa, se reeleito, ou, se não 
existir, do mais votado na ultima eleição.  
 
Parágrafo Único: Aberta a Sessão, o Presidente convidará um Vereador para exercer a 
função de Secretário, ordenará a chamada dos Vereadores titulares para apresentação do 
diploma, mandará proceder à organização, por legenda, do rol dos Vereadores eleitos, 
procederá à organização definitiva das bancadas partidárias, distribuição de lugares em 
plenário, e outros trabalhos julgados necessários para a Sessão de Instalação. 
 

 
SEÇÃO III 

 
DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO, POSSE DO PREFEITO E DO VICE-

PREFEITO 
 

    Art. 5º - No dia primeiro de janeiro, data designada para a posse dos Vereadores 
eleitos, às dezenove horas realizar-se-á, sob a direção do Presidente e Secretário da 
Sessão Preparatória, a sessão de instalação da nova Legislatura. 
    § 1º - Confirmada a relação dos Vereadores titulares e feitos quaisquer reparos 
julgados necessários nas listas organizadas, verificando o “QUORUM”, o Presidente 
de pé, no que deve ser acompanhado por todos os presentes, proferirá o seguinte 
compromisso:  
“PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO E AS 
LEIS, DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O MANDATO DE 
VEREADOR QUE O POVO ME CONFERIU, PROMOVENDO O BEM 
GERAL DO MUNICIPIO.” 
 
§ 2º - Não haverá posse por procuração 
 
§ 3º - Não havendo presença da maioria absoluta dos Vereadores, o Presidente 
da Sessão de Instalação da Legislatura convocará sessões sucessivas, em 
intervalos de, no mínimo 15 (quinze) minutos, até que seja estabelecido o quórum 



exigido para eleição da Mesa Diretora, que deverá ser eleita antes de iniciada a 
primeira Sessão Legislativa Ordinária. 
 
§ 4º - Durante a Sessão de Instalação da Legislatura, poderão usar a palavra o 
Presidente da Sessão de Instalação e o Presidente eleito, por até 5 (cinco) 
minutos. 
 
 § 5º - Os Vereadores que se empossarem posteriormente farão em Sessão junto à 
Presidência da Mesa, esse mesmo compromisso. 
 
 § 6º - O compromisso de posse feito uma vez, não será mais repetido pelo mesmo 
Vereador, na mesma Legislatura. 
 
Art. 6º - Prestado o compromisso, na forma do artigo anterior, serão eleitos os 
membros da Mesa que funcionará na primeira reunião Legislativa. 
Parágrafo Único: A eleição da Mesa, proclamação e posse proceder-se-á de acordo 
com o previsto no TITULO III. 
 
Art. 7º - No mesmo dia a Sessão de instalação, às vinte horas, reunir-se-á, no local 
definido no art. 4º para, em Sessão Solene receber o compromisso do Prefeito e do 
Vice – Prefeito eleitos. 
 
 

TITULO II 
 

DOS VEREADORES 
 

CAPITULO I 
 

DOS DIREITOS E DEVERES 
 
 
Art.8º. Os direitos dos Vereadores estão compreendidos no pleno exercício de seu 
mandato, observados os preceitos legais e as normas estabelecidas neste Regimento.  
 
Parágrafo único. Os Vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, 
palavras e votos no exercício do mandato, na circunscrição do Município.  
 
Art.9º. São deveres do Vereador, além de outros previstos na Lei Orgânica do 
Município:  
I - residir e ter domicilio eleitoral no Município; 
II - comparecer, à hora regimental, nos dias designados, às sessões e reuniões das 
comissões da Câmara Municipal;  
III - não se eximir de trabalho algum relativo ao desempenho do mandato;  



IV - dar, nos prazos regimentais, pareceres ou votos, comparecendo e tomando parte 
nas reuniões das comissões a que pertencer;  
V - propor ou levar ao conhecimento da Câmara Municipal, medidas que julgar 
convenientes aos interesses do Município e de sua população;  
VI - justificar sua ausência por escrito, quando tiver motivo justo, para deixar de 
comparecer às sessões plenárias ou às reuniões das comissões; e  
VII - comparecer as Sessões com traje passeio ou pilcha gaúcha, entende-se por traje 
de passeio o vestuário composto por calça, camisa e sapato, sendo proibido o uso de 
regata; bermuda e boné.  
 
Art.10. O Vereador, que descumprir os deveres inerentes a seu mandato ou praticar 
ato que afete sua dignidade, estará sujeito ao processo e às medidas disciplinares 
previstas neste Regimento.  
§ 1º Considera-se atentatório do decoro parlamentar usar, em discurso ou proposição, 
expressões que configurem crimes contra a honra ou contenham incitamento à prática 
de crimes.  
§ 2º É incompatível com o decoro parlamentar:  
I - o abuso das prerrogativas constitucionais asseguradas a da Câmara Municipal;  
II - a percepção de vantagens indevidas; e  
III - a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos 
dele decorrentes.  
 
 

CAPÍTULO II 
 

DA PERDA DO MANDATO, DA EXTINÇÃO E DA RENÚNCIA 
 
Art.11. Perderá o mandato o Vereador que, além de infringir quaisquer das proibições 
estabelecidas no art. 24 e 25 da Lei Orgânica Municipal:  
I - se utilizar do mandato para prática de atos de corrupção ou improbidade 
administrativa; e  
II - fixar residência ou domicilio eleitoral fora do Município, salvo emancipação da 
localidade onde residia.  
 
Art. 12. A perda do mandato de Vereador dar-se-á de acordo com o disposto nos 
artigos 24 e 25 da Lei Orgânica Municipal, na Legislação Federal e neste Regimento, 
sendo assegurada ampla defesa ao acusado.  
 
Art. 13. Extingue-se o mandato de Vereador, e assim será declarado pelo Presidente 
da Câmara, quando:  
I - ocorrer o falecimento ou apresentar renúncia por escrito; e  
II - deixar de tomar posse sem motivo justo, dentro do prazo de 30 (trinta) dias.  
 
Art.14. A renúncia ao mandato far-se-á formalmente ao Presidente da Câmara.  



 
Art. 15. Em caso de vaga, investidura e licença, prevista neste Regimento, o 
Presidente convocará imediatamente o suplente, que deverá tomar posse dentro do 
prazo de 48 (quarenta e oito) horas, salvo motivo justo.  
§ 1º Considera-se motivo justo, doença ou ausência do País, devidamente 
comprovadas.  
§ 2º O suplente convocado poderá justificar, por escrito, sua negativa de assumir o 
mandato, sem prejuízo de sua condição, sendo então convocado o próximo suplente.  
§ 3º O suplente que assumir em razão do disposto no art. 13 deste Regimento, goza 
do direito as licenças previstas no art. 18 deste Regimento, desde a posse.  
§ 4º Não haverá convocação de suplente durante o recesso legislativo, salvo em 
período de convocação de Sessões Extraordinárias, e, somente enquanto estas 
perdurarem ou pelas razões dispostas no art. 13 deste Regimento.  
 
Art. 16. O suplente tomará posse perante a Câmara Municipal em sessão ordinária ou 
extraordinária.  
Parágrafo único. Na ocorrência do disposto no art. 13 deste Regimento em período 
de recesso, o suplente tomará posse perante a Mesa Diretora.  
 
 

CAPÍTULO III 
 
 

DAS FALTAS E DAS LICENÇAS 
 
 
Art. 17. Salvo motivo justo, será atribuída falta ao Vereador que não comparecer às 
sessões ou às reuniões das Comissões.  
 
Parágrafo único. Considera-se ter comparecido à sessão plenária, o Vereador que, 
além de assinar a planilha de presença tenha acompanhado e/ou participado dos 
debates e votações das matérias incluídas na Ordem do Dia.  
 
Art. 18. Caberá licença ao Vereador nos seguintes casos:  
I - doença devidamente comprovada;  
II - luto, por falecimento de cônjuge, ascendentes, descendentes e irmãos, até 8 (oito) 
dias;  
III - gestante, no período correspondente ao salário maternidade concedido pela 
Previdência Social;  
IV - por adoção, no período correspondente ao salário maternidade concedido pela 
Previdência Social;  
V - paternidade, conforme legislação federal;  
VI - para tratar de interesses particulares;  



VII - A investidura em cargo de, Ministro, Secretário Municipal ou Estadual, 
Presidente de entidade da Administração Indireta Municipal ou qualquer cargo 
considerado de primeiro escalão, independe de licença, considerando-se o investido 
automaticamente licenciado, sem remuneração; e  
VIII - quando no exercício do cargo de Prefeito.  
 
§ 1º Para fins de remuneração considerar-se-á em exercício o Vereador licenciado nos 
termos dos incisos I a V.  
 
§ 2º Nos casos dos incisos I a V , VII e VIII, a licença far-se-á através de comunicação 
subscrita pelo Vereador, devidamente instruída, dirigida ao Presidente da Câmara, 
que dela dará conhecimento imediato ao Plenário.  
 
§ 3º No caso do inciso VI, a licença far-se-á através de requerimento escrito submetido 
à deliberação do Plenário.  
 
§ 4º A Mesa ou Líder da Bancada poderão, em casos excepcionais, solicitar licença, 
prevista no inciso I deste artigo, para Vereador, quando este estiver impossibilitado 
de fazê-lo.  
 
Art. 19. Convocar-se-á o suplente nos casos de licença previstos nos incisos I a VIII, 
do art. 18 deste Regimento.  
§ 1° Toda vez que o Vereador apresentar justificativa de licença prevista nos incisos 
I a VIII do art. 18, será convocado suplente.  
§ 2° Não haverá convocação de suplente durante o recesso legislativo, salvo em 
período de convocação de Sessões Extraordinárias, e, somente enquanto estas 
perdurarem, ou pelas razões dispostas no art. 13 deste Regimento. 
 
Art. 20. O Vereador licenciado não poderá apresentar proposições.  
 

 
CAPITULO IV 

 
DAS LIDERANÇAS 

 
 

    Art. 21 – Os líderes são porta – vozes de suas bancadas e do Executivo Municipal junto 
aos órgãos da Câmara; 
§ 1º - As representações partidárias no inicio de cada Sessão Legislativa, indicarão à 
Mesa, por escrito, o nome de seus Líderes e Vice – Líderes. 
§ 2º - O Líder do Executivo Municipal, representante deste junto aos órgãos da Câmara, 
poderá ser cumulativamente o Líder de Bancada ou não. 
 
Art. 22 -  Compete aos Líderes: 



    I – Orientar e representar as respectivas bancadas; 
    II – Indicar os membros de seu partido para integrarem as Comissões permanentes e 
especiais; 
    III – Fazer, em caráter exclusivo, comunicações de relevância e urgentes, ou delegá-
las a um de seus liderados; 
    IV – Participar das reuniões convocadas pela Presidência; 
    V – Requerer urgência para proposições em tramitação; 
    VI – Emendar proposições na fase da discussão; 
    VII – Exercer outras atribuições constantes deste Regimento. 
 
Art. 23 – As comunicações dos líderes ou seus delegados, somente poderão ser feitas 
após o termino da leitura das correspondências recebidas e terão a duração máxima de 
cinco minutos improrrogáveis. 
     § 1º - Antes de usar a palavra para comunicação importante, o Líder dará 
conhecimento ao Presidente da matéria a ser versada, e este, de pronto, decidirá sobre a 
possibilidade e interesse da comunicação. 
§ 2º - O tempo solicitado para uma comunicação não poderá ser usado para outro fim. 
 
Art. 24 -  A mesa porá a disposição dos líderes, quando as acomodações permitirem, salas 
com todas as instalações, condizentes com as necessidades de trabalho de suas bancadas 
e para seu uso exclusivo. 
 
 

 
TITULO III 

 
DOS ORGÃOS DA CÂMARA MUNICIPAL 

 
CAPITULO I 

 
DA MESA DIRETORA 

 
SECÃO I 

 
DA FORMAÇÃO E ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA 

 
 

 
    Art. 25 - A Mesa é o órgão da direção dos trabalhos da Câmara. 
§ 1º - A Mesa compõe – se de um Presidente e dois Secretários; 
 
§ 2º - Presidente da Mesa não poderá integrar Comissão Permanente ou Especial ou de 
Inquérito, nem exercerá função de líder; 



§ 3º - Sempre que um membro da Mesa tiver necessidade de deixar sua cadeira será 
substituído. 
 
    Art. 26 - O mandato dos membros da Mesa será de um ano, de acordo com o Art. 14, 
§ 1º, capítulo III da lei Orgânica, sendo permitida a reeleição para o mesmo cargo, por 
mais um período. 
 
    Art. 27 - Havendo vaga de um cargo na Mesa, a eleição do substituto será feita na 
Sessão imediata. 
 
Art. 28 - A Mesa manter-se-á em exercício até a eleição e posse da que deva substituí-la 
 

Art. 29 - A eleição da Mesa, ou o preenchimento de vaga na Mesa far-se-á por 
escrutínio secreto, observados os seguintes requisitos: 

1.   Presença da maioria absoluta dos Vereadores; 
2. Inscrição de chapas completas contendo os nomes para ocuparem cada um 

dos cargos da Mesa, feito até o início da Sessão e com anuência de cada 
membro devidamente assinado; 

3. Cédula única, impressa, datilografada ou manuscrita, na qual conste 
apenas o nome dos candidatos a Presidente, ficando automaticamente 
eleitos os demais cargos que acompanham a chapa do Presidente vitorioso, 
automaticamente eleitos; 

4. Chamada dos votantes; 
5. Colocação da cédula na urna, à vista do Plenário; 
6. A retirada dos votos da urna será feito por dois escrutinadores, convidados 

pelo Presidente, e verificação do número destas com os votantes;  
7. Proclamação dos votos pelos escrutinadores e anotação dos mesmos pelo 

Secretário, à medida que forem sendo apurados; 
8. Proclamação pelo Presidente, do resultado da eleição; 
9. Posse dos eleitos. 

 
Art. 30º - Para que haja eleição, em primeiro escrutínio, exigir-se-á maioria absoluta, 
caso nenhum candidato obtenha a maioria o 2º escrutínio será sobre os dois mais votados, 
sendo eleito o que obtiver maioria absoluta. Em caso de empate, em qualquer dos casos 
será considerado eleito o mais idoso. 
§ 1º - Entende – se por maioria absoluta, a soma superior à metade do numero total dos 
Vereadores e, por maioria relativa, a metade dos Vereadores presente a Sessão, mais um. 
§ 2º - Não havendo “QUORUM” para a eleição, ou não sendo possível, por qualquer 
motivo, efetivar – se a eleição da nova mesa, nas sessões subsequentes, sob a direção da 
Mesa anterior, até a efetivação da eleição da nova Mesa. 
 
    Art. 31 - O Vereador ao ser empossado prestará perante a Câmara o Compromisso 
regimental. 
 



Art. 32– A renúncia ao mandato independe de aprovação da Câmara e se efetiva 
automaticamente, logo que seja oficiada à Mesa. 
 
Art. 33– Em caso de vaga, por qualquer motivo, será convocado o respectivo suplente, 
no qual foi indicado na chapa.  
 
Parágrafo Único: Em caso de licença, a Mesa somente convocará suplente, quando a 
licença for por prazo superior a quinze dias. 
 
Art. 34- O Suplente convocado deverá assumir o exercício do mandato no prazo de cinco 
dias, após a notificação do presidente da Câmara. 
 
Parágrafo Único: Se o suplente não se apresentar, no prazo acima estipulado. Ter-se-á 
como havendo renunciado ao mandato para o qual foi convocado. As convocações serão 
sucessivas pela ordem de votação, dentro da respectiva bancada. 
 
Art. 35 - O suplente que substituir o titular também o substituirá nas Comissões de que 
fizer parte, com exceção da Comissão Diretora. 
 
Art. 36 – Perderá o lugar na Comissão para qual foi eleito o Vereador que tiver 2 (duas) 
faltas consecutivas nas suas reuniões ou três intercaladas, sem motivo oportunamente 
justificado. 
 
Art. 37 – Durante as votações os Vereadores não deverão abandonar o Plenário. 
 
Art. 38– Para usar da palavra, na hora do expediente, os Vereadores deverão inscrever-
se antecipadamente. 
 
 

SEÇÃO II 
 

DA RENOVAÇÃO DA MESA DIRETORA 
 

 
 
Art. 39. A eleição para renovação da Mesa Diretora e da Comissão Representativa 
realizar-se-á dentro do período de 30 (trinta) dias anteriores ao término da Sessão 
Legislativa, em Sessão Extraordinária especialmente convocada para esse fim, sendo 
presidida pela Mesa Diretora em exercício, obedecendo, no que couber, o disposto na 
Seção I, Titulo II, deste Regimento.  
 
 



§ 1º Não sendo possível, por qualquer motivo, efetivar-se a eleição da Mesa na primeira 
sessão para este fim convocada, o Presidente convocará a Câmara para o dia seguinte e, 
se necessário, para os dias subsequentes, até plena consecução deste objetivo.  
 
§ 2º A posse da nova Mesa Diretora dar-se-á no último dia útil do ano em curso ou no 
primeiro do subsequente, a critério da Mesa em exercício, ouvidos os Líderes das 
Bancadas.  
 
§ 3º A escolha das Comissões Permanentes serão realizadas na primeira sessão ordinária 
da Sessão Legislativa.  
 
§ 4º A convocação da Sessão Extraordinária que trata o caput do artigo deverá ter 5 
(cinco) dias de antecedência. (Redação alterada pela Emenda ao Projeto de Resolução 
nº001/2017) 
§ 4º - A convocação da Sessão Extraordinária que trata o caput do artigo deverá ter 2 
(dois) dias de antecedência. 
 
 

SEÇÃO III 
 

DO PRESIDENTE 
 
 
Art. 40 – O Presidente da Câmara, quando houver de pronunciar – se coletivamente, será 
o regulador dos trabalhos e o fiscal da ordem, na forma regimental. 
 
Art. 41 – São atribuições do presidente, além de outras conferidas nesse Regimento: 
    I – Presidir sessões; 
    II – Representar a Câmara ou designar quem a represente; 
    III – Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento; 
    IV – Dar posse aos Vereadores; 
    V – Convocar as sessões, marcar – lhe o dia e hora; 
    VI – Manter a ordem nas sessões; 
    VII – Nomear comissões que não devam ser eleitas; 
    VIII – Esclarecer as discussões; 
    IX – Prestar as informações que forem solicitadas por qualquer Vereador, sobre matéria 
em tramitação pela Câmara; 
    X – Distribuir os processos às comissões; 
    XI – Conceder ou negar a palavra aos Vereadores, na forma Regimental; 
    XII – Interromper o orador, quando se afastar da questão em debate ou quando falar 
sobre assunto vencido ou votado; 
    XIII – Cassar a palavra ao vereador que falar fora dos Tramites Regimentais ou que se 
exprimir de modo injurioso aos seus pares, e qualquer autoridade publica, ou a própria 
Câmara, devendo antes adverti-los; 



    XIV – Suspender as sessões em caso de desordem, de tumulto ou desobediência ao 
Regimento; 
    XV – Manter a liberdade de discussão e assegurar a palavra ao vereador que dela estiver 
usando na forma Regimental; 
    XVI – Avisar o orador para término do discurso, sempre que o tempo regimental ou a 
hora destinada à matéria estiver se esgotando; 
    XVII – Submeter à discussão e a votação as matérias de “Ordem do Dia” estabelecendo 
o ponto em que as mesmas devam incidir; 
    XVIII – resolver soberanamente as “Questões de Ordem” podendo, no entanto 
submete-las à apreciação da Casa; 
    XIX – Fazer a censura na publicação dos trabalhos da Câmara não permitindo 
expressões ofensivas ou vedadas pelo Regimento; 
    XX – Assinar a correspondência, autografar Leis, Decretos e Resoluções; 
    XXI – Despachar os requerimentos ou ofícios que, pela sua natureza, escapam à 
competência da Câmara depois de lidos na hora do expediente; 
    XXII – Promulgar as Leis, Resoluções e Decretos, nos casos previstos pela Lei 
Orgânica; 
    XXIII – Presidir a Comissão Representativa e a Diretora; 
    XXIV – Apurar as votações; 
    XXV – Promover reunião da Comissão e presidi-la para reexame de proposições, sem 
direito a voto; 
    XXVI – Designar um Vereador para Secretariar os trabalhos da Câmara, na falta dos 
Secretários em exercício; 
    XXVII – Dar –se por suspeito no caso em que tenha interesse pessoal; 
    XXVIII – Presidir a eleição dos membros das Comissões, proclamando os seus 
resultados e empossados os eleitos; 
    XXIX – Nomear os funcionários da Câmara; 
    XXX – Licenciar, suspender, punir ou demitir os funcionários da Câmara, de acordo 
com o Estatuto dos Funcionários Públicos do Município; 
    XXXI – Autorizar o pagamento e por o “pague – se” nas contas da Câmara; 
    XXXII – Organizar a pauta dos trabalhos para as sessões; 
    XXXIIII – Solicitar informações e colaboração técnica para estudo de matéria sujeita 
à deliberação da Câmara quando requeridas pelas respectivas comissões; 
    XXXIV – Autorizar a publicação de informações, notas e documentos que se fizerem 
necessários. 
 
Art. 42 – O Presidente não pode, senão na qualidade de membro da Mesa, oferecer 
proposição, nem votar, exceto quando houver empate ou em caso de escrutínio secreto, 
ou quando de seu voto depender a obtenção de “QUORUM” especial. 
Parágrafo Único: Para tomar parte nas discussões, o presidente transmitirá a presidência 
ao seu substituto legal, enquanto se tratar da matéria, que se propuser discutir. 
 
Art. 43 – Em suas faltas ou impedimentos temporários, o Presidente será substituído pelo 
Vice – Presidente. 



 
 

SEÇÃO IV 
 

DOS VICE-PRESIDENTES 
 
 
Art. 44  - Obedecida a ordem de sucessão estabelecida neste Regimento, os Vice-
Presidentes substituirão o Presidente em suas ausências, impedimentos ou licenças. 
 
 

SEÇÃO V 
 

DOS SECRETÁRIOS 
 
    Art. 45 - São atribuições do 1º Secretário: 
    I – Substituir a Vice – Presidente em seus impedimentos; 
    II – Assinar com o Presidente as atas das sessões e as resoluções da Câmara; 
    III – Despachar toda matéria do expediente; 
    IV – Receber e fazer a correspondência oficial da Câmara; 
    V – Ler em plenário as atas das sessões, e, resumidamente, ou por extenso, a matéria 
constante do Expediente e da Ordem do Dia; 
    VI – Fazer registrar e guardar em ordem todas as proposições apresentadas em plenário; 
    VII – Efetuar a chamada dos vereadores, nos casos previstos neste Regimento, ou 
conta-los para verificar a votação; 
    VIII – Tomar nota das discussões e das votações dos processos submetidos à apreciação 
do plenário, autenticando–os com a sua rubrica; 
    IX – Fiscalizar a redação das atas das sessões pública e redigir as das sessões secretas; 
    X – Delegar, em todo ou em parte, os poderes acima enumerados, ao segundo 
secretário, com o conhecimento do Presidente. 
 
Art. 46 – Na ausência de secretários, o Presidente convidará qualquer vereador para 
substituição. 
 
 

SEÇÃO VI 
 

DA AUSÊNCIA DA MESA DIRETORA 
 
 
Art. 47 – Ausentes os integrantes da Mesa e o Presidente da Comissão de Constituição, 
Justiça e Ética, presidirá a sessão o Vereador mais idoso, que designará um Secretário 
dentre os Vereadores presentes.  
 



 
 
 

CAPITULO II 
 

DAS COMISSÕES 
 

SEÇÃO I 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Art. 48. Além da Comissão Representativa, serão organizadas para dirigir ou auxiliar os 
trabalhos da Câmara, Comissões Permanentes, e sempre que se fizer necessário, 
Comissões Temporárias. 
 
Art. 49. As Comissões Permanentes são as de caráter técnico-legislativo, que têm por 
finalidade apreciar os assuntos e proposições submetidas ao seu exame, como exercer as 
demais atribuições previstas na Lei Orgânica e neste Regimento. 
 
Art. 50.  As Comissões Temporárias são as criadas para apreciar assunto especifico e que 
se extinguem quando atingida a sua finalidade ou expirado o seu prazo de duração. 
 
Art. 51. O mesmo Vereador não poderá exercer o mesmo cargo em mais de uma Comissão 
Permanente ou Temporária, exceto quando em casos que tenha que assumir 
temporariamente a cargos vagos nas comissões.  
 
§1º. Nenhum Vereador poderá presidir reunião da Comissão quando se debater ou votar 
matéria da qual seja autor ou relator.  
 
§2º. Não poderá o autor de proposição ou Projeto de lei ser relator, ainda que substituto 
ou parcial. 
 
Art. 52 – Todas as comissões, serão eleitas em escrutínio interno e secreto, respeitada a 
proporcionalidade partidária. 
 
Art. 53. Todo projeto de Lei, Resolução e Decreto Legislativo deverá ser remetido às 
respectivas comissões afins, para estudo, analise e parecer.  
 
 

SEÇÃO II 
 

DAS COMISSÕES PERMANENTES 
 
 



Art. 54. São Comissões Permanentes: 
 
I – Comissão Diretora; 
II – Comissão de Constituição, Justiça e Ética; 
III- Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças; 
IV – Comissão de Educação, Lazer, Meio Ambiente e Desenvolvimento social; 
V- Comissão de Transportes, Obras, Desenvolvimento Rural. 
 
Art. 55. Os membros das Comissões Permanentes serão indicados no início de cada 
Sessão Legislativa, para integra-las por um período de um ano, permitida sua recondução. 
 
Art.56. Todos os Vereadores, exceto o Presidente poderão participar das Comissões 
Permanentes, sem direito a voto.  
 
Art.57. As Comissões Permanentes escolherão entre seus membros, um Presidente, um 
Secretário, um Relator e um Suplente, na primeira reunião após a indicação das mesmas.  
 
Art. 58.Ao Presidente de qualquer Comissão Permanente compete: 
Comparecer com os membros da Comissão, às terças– feiras, no horário das 18:00 horas 
(dezoito horas). 

a) Submeter a votos as questões sujeitas à Comissão e proclamar o resultado das 
votações; 

b) Assinar os pareceres com o relator e secretário; 
c) Enviar a Mesa toda matéria destinada a leitura em plenário e a registro na ata 

dos trabalhos da Câmara; 
d) Solicitar do Presidente da Câmara as providências para preenchimento das vagas 

que se efetuarem na Comissão; 
e) Ser o órgão de comunicação entre a Comissão e a Mesa; 
f) Ser responsável pelos processos e documentos enviados à Comissão que preside; 
g) Apresentar um relatório sintético sobre trabalhos da Comissão, declarando 

obrigatoriamente o número das sessões realizadas e a relação dos Vereadores 
que estiveram ausentes, ao final de cada Sessão Legislativa. 
 
 

Art. 59. Aos Secretários de qualquer Comissão Permanente compete: 
a) Substituir o Presidente nos seus impedimentos, exceto na Comissão 

Diretora; 
b) Tomar nota dos trabalhos realizados pela respectiva Comissão e providenciar 

a elaboração da ata; 
c) Fazer a leitura da ata em reuniões da Comissão; 

 
 
Art. 60. Ao relator de qualquer Comissão Permanente compete: 
 



a) elaborar os pareceres da Comissão; 
 
b) defender ou esclarecer em Plenário quando necessário a deliberação tomada pela 
Comissão. 
 
Art. 61. Perderá o mandato o Presidente e Vice-Presidente de Comissão Permanente o 
Vereador que deixar o Partido que integrava ao ser indicado, sendo permitido a indicação 
novamente ao cargo quando da realização de nova eleição para Comissão. 
 
 

SUBSEÇÃO I 
 

DA COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES PERMANENTES 
 
Art. 62. Compete a Comissão de Constituição, Justiça e Ética, a análise dos aspectos 
constitucionais, legais, regimentais, jurídicos, éticos e de técnica e conduta legislativa de 
todas as proposições, salvo as exceções previstas neste Regimento, e, especialmente 
examinar e emitir parecer sobre: 
 
a) aspectos constitucional, legal e regimental das proposições; 
 
b) veto que tenha por fundamento a inconstitucionalidade; 
 
c) de responsabilidade do Prefeito, de licença ou afastamento do Prefeito; 
 
d) falta de conduta ética dos Vereadores, de instaurar processo a perda de mandato do 
Vereador. 
 
Art. 63. Compete à Comissão do Sistema Tributário, Orçamento e Finanças, a análise dos 
aspectos econômicos e financeiros, e, especialmente examinar e emitir parecer sobre: 
 
a) projetos de lei relativo ao plano plurianual; 
 
b) projetos de lei relativos às diretrizes orçamentárias; 
 
c) projetos de lei relativos ao orçamento anual; 
 
d) projetos de lei relativos aos créditos adicionais; 
 
e) contas apresentadas anualmente pelo Prefeito(a) e pelo Presidente da Câmara; 
 
f) projetos de lei ordinária, inclusive suas emendas, que tratem de matéria financeira; 
 
g) administração pessoal; 



 
h) proposição referente a matéria tributária, abertura de crédito, empréstimos públicos, 
dívida pública, e, outros que alterem a despesa e receita do Município. 
 
Art.64. Compete a Comissão de Educação, Lazer, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
social, à análise dos aspectos educacionais, culturais, ambientais, e, especialmente 
examinar e emitir parecer sobre: 
 
a) assuntos relativos ao sistema municipal de ensino; 
 
b) assuntos sobre a preservação da memória da cidade no plano estético, cultural, 
histórico, artístico e arquitetônico;  
 
c) assuntos sobre programas culturais, educacionais, esportivos, recreativos e de lazer; 
 
d) assuntos referentes à assistência à saúde, vigilância sanitária e epidemiológica; 
 
e)  assuntos sobre poluição do ar, das aguas e dos solos, por agentes químicos, físicos e 
biológicos; 
 
f) assuntos sobre danos e agravos ao meio ambiente; 
 
 
Art.65. Compete à Comissão de Transportes, Obras e Desenvolvimento Rural:  
 
a) opinar e parecer sobre o sistema de transporte rural e urbano do município; 
 
b) assuntos referentes ao solo urbano, sistema viário, loteamentos; 
 
c) assuntos referentes ao Plano Diretor Urbano e Código de Obras; 
 
d) assuntos referentes a obras urbanas e rurais; 
 
e) assuntos referentes a denominação de ruas e logradouros públicos; 
 
f) assuntos referentes à agricultura, agroindústria, pecuária, pesca, cooperativismo; 
 
g) assuntos referente a política agrícola. 
 
 

SUBSEÇÃO II 
 
 

DO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES 



 
Art.66. O funcionamento das Comissões Permanentes observará os seguintes preceitos: 
 
a) as reuniões das Comissões serão públicas, salvo se requerida pelo Presidente em sessão 
secreta, nas terças-feiras, no horário das 18 horas; 
 
b) as Comissões Permanentes reunir-se-ão sempre que convocadas pelo respectivo 
Presidente; 
 
Art.67. Recebida a proposição, a Comissão através de seu relator terá o prazo de 21 dias 
para emitir parecer à proposição.  
 
Parágrafo Único: Decorrido o prazo do caput, caso não haja parecer, o Presidente da 
Câmara, designará um vereador e remeterá a proposição para receber parecer no prazo de 
7 dias uteis, perdendo a Comissão a faculdade opinativa no processo.  
 
Art.68. Se o parecer for pela inadmissibilidade total ou parcial, a proposição será 
devolvida ao autor, que terá o prazo de 5 dias uteis para realizar as alterações 
recomendadas e que correspondam a boa técnica legislativa. Restará assegurado ao autor 
a defesa de sua tese, hipótese em que fica suspenso a contagem de quaisquer prazo.  
 
Parágrafo Único: Feita a correção e aprovada a tese do autor, a proposição retornará a 
Comissão de Constituição, Justiça e Ética, e após as demais.   
 
Art. 69. Para matéria com pedido de urgência de projeto oriundo do Executivo, o prazo 
para exarar o parecer será até a próxima sessão legislativa.  
 
 
Art. 70. Os trabalhos desenvolver-se-ão na seguinte ordem: 
 
I – apreciação e votação da ata da reunião anterior; 
II – leitura do expediente: 
a)leitura da correspondência recebida; 
b)leitura da proposição recebida. 
III- leitura, discussão e votação do parecer. 
  
 
 

SEÇÃO III 
 

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS 
 
Art.71. São Comissões Temporárias: 
 



I – Especiais; 
II – De Inquérito; 
III – Externas; 
IV- Investigação. 
 
Art.72. A criação de uma Comissão Temporária, salvo disposições em contrário, 
dependerá de requerimento de Vereador, Comissão Permanente, Mesa Diretora ou 
Bancada, aprovado pela maioria simples dos Vereadores em Plenário. 
 
§1º.  Não se criará Comissão Temporária quando houver Comissão Permanente para falar 
sobre a matéria, salvo quando esta manifestar concordância. 
 
§2º. Todas as Comissões Temporárias escolherão entre seus membros um Presidente, um  
Secretário e um Relator, na primeira reunião após a eleição da mesma. 
 
Art.73. As Lideranças terão o prazo máximo de até 5 (cinco) dias, contados da data da 
aprovação da proposição, para indicar os integrantes da Comissão Temporária. 
 
art. 74. As Comissões Especial e Externa terão o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
data de sua instalação, para o funcionamento e conclusão dos trabalhos, sendo admitida 
a prorrogação por mais 30 (trinta) dias, a requerimento de seu Presidente. 
 
art.75. Os integrantes das Comissões Temporárias serão destituídos e substituídos caso 
não compareçam a 2 (duas) reuniões ordinárias consecutivas ou 5 (cinco) intercaladas 
sem motivo justificado. 
 
Parágrafo único. Caberá ao Presidente da Comissão, de ofício, ou a requerimento de 
Vereador, informar ao Presidente da Câmara as ocorrências previstas no caput, para as 
providências cabíveis. 
 
art.76. As Comissões Temporárias reger-se-ão internamente, no que couber, pelas 
mesmas normas regimentais aplicáveis às Comissões Permanentes. 
 
Parágrafo único. As reuniões ou ações das Comissões Temporárias ocorrerão em horário 
distinto do das Sessões Ordinárias e das reuniões das Comissões Permanentes. 
 
 
 

SUBSEÇÃO I 
 

DAS COMISSÕES ESPECIAIS 
 
art. 77. As Comissões Especiais serão constituídas para dar parecer ou representar a 
Câmara nos seguintes casos: 



 I – Proposições que versarem matéria de competência de mais de duas Comissões que  
devam pronunciar-se quanto ao mérito por iniciativa do presidente da Câmara, ou a 
requerimento de Líder ou de Presidente da Comissão interessada. 
     
 
art.78. Finalizado o trabalho desta comissão, obrigatoriamente deverá ser apresentado um 
relatório conclusivo ao Plenário da Câmara, com sugestões dos encaminhamentos a serem 
feitos. 
 
  

SUBSEÇÃO II 
 

DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITO 
 
art.79. A Câmara Municipal, a requerimento da maioria simples, instituirá Comissão 
Parlamentar de Inquérito para apuração de fato determinado e por prazo certo, a qual terá 
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos em 
lei e neste Regimento. 
 
    § 1º -  Considera – se fato determinado o acontecimento de relevante interesse para a 
vida pública e a ordem constitucional, legal, econômica e social do Município, que estiver 
devidamente caracterizado no requerimento de Constituição de Comissão. 
    § 2º - A Comissão, que poderá atuar também durante o recesso parlamentar, terá  prazo 
de cento e vinte dias, prorrogável por até metade, mediante deliberação do Plenário , para 
conclusão de seus trabalhos. 
    § 3º - A Comissão Parlamentar de Inquérito terá sua composição numérica indicada no 
requerimento ou projeto de criação. 
    § 4º - Do ato de criação constarão a provisão de meios ou recursos administrativos, as 
condições organizacionais e o assessoramento necessários ao bom desempenho da 
Comissão, incumbindo a Mesa da Casa o atendimento preferencial das providencias que 
solicitar. 
    § 5º -  A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a legislação 
especificada: 
    I – Requisitar funcionários dos serviços administrativos da Câmara; 
    II – Determinar diligencias, ouvir acusados, inquirir testemunhas sob compromisso, 
requisitar informações e documentos, requerer a ausência de Vereadores e Secretários; 
    III – Incumbir qualquer de seus membros, ou funcionários, requisitados dos serviços 
da Câmara, da realização de sindicâncias ou diligencias necessárias aos seus trabalhos, 
dando conhecimento prévio à Mesa; 
    IV – Deslocar – se a qualquer ponto do território Municipal para a realização de 
investigação e audiências publicas; 
    V – Estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de 
diligencia sob penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade judiciária; 



    VI – Se forem diversos os fatos inter – relacionados objetos do inquérito, dizer em 
separado sobre cada um mesmo antes de findar a investigação dos demais. 
 
    § 6º -  Ao término dos trabalhos a Comissão apresentará relatório circunstanciado, com 
as suas conclusões, encaminhado à Mesa para suas providências de alçada desta ou do 
Plenário, oferecendo o caso, projeto de lei, de decreto legislativo ou de resolução, ou 
indicação que será incluindo na Ordem do Dia da sessão ordinária seguinte, se for o caso, 
encaminhar a autoridade competente para que promova a responsabilidade civil e 
criminal dos infratores. 
 
 

SUBSEÇÃO III 
 

DAS COMISSÕES EXTERNAS 
 
Art. 80. As Comissões Externas, constituídas para representar a Câmara em atos externos, 
serão designadas pelo Presidente. 
 
Parágrafo único. Quando a Câmara se fizer representar em conferências, reuniões, 
congressos e simpósios, não exclusivamente de Vereadores, serão preferencialmente 
indicados Vereadores que desejarem apresentar trabalhos relativos ao temário, e das 
Comissões Permanentes na esfera de suas atribuições. 
 

 
SUBSEÇÃO IV 

 
DAS COMISSÕES INVESTIGAÇÃO 

 
Art. 81. A Comissão de Investigação será criada com a finalidade de apurar denúncias 
apresentadas contra Servidor, Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito. 
 
Parágrafo único. O rito processual será o estabelecido na legislação pertinente, com 
acréscimo do disposto neste Regimento no que diz respeito ao mandato de Vereador. 
 
Art. 82. O Presidente da Câmara poderá afastar de suas funções o Vereador acusado, sem 
prejuízo de seus rendimentos, desde que a denúncia seja recebida pela Casa, convocando 
o respectivo suplente até o julgamento final. 
 
Parágrafo único. O suplente convocado não intervirá, nem votará, nos atos do processo 
do substituído. 
 
Art. 83. Emitido o parecer prévio pelo arquivamento da denúncia, este será submetido ao 
Plenário que decidirá, por 2/3 (dois terços) dos integrantes da Câmara, procedendo-se: 
I - ao arquivamento do processo, se aprovado o parecer;e 



II - ao prosseguimento do processo, se rejeitado o parecer. 
 
Art. 84. Acolhida a denúncia, o Presidente da Câmara, se solicitado pela Comissão, 
designará um servidor da assessoria jurídica para auxiliar nos trabalhos da Comissão de 
Investigação. 
 
 
Art. 85. Na instrução, a Comissão de Investigação poderá admitir complementação de 
provas apresentadas pelo denunciante, notificando o denunciado na forma prevista e 
abrindo prazo de 15 (quinze) dias para a apresentação da defesa sobre as novas provas 
juntadas. 
 
Art. 86. O parecer final da Comissão de Investigação manifestar-se-á sobre cada infração 
da denúncia separadamente e será votado item por item, determinando a perda definitiva 
do mandato do denunciado que for declarado, pela 2/3 (dois terços) dos integrantes da 
Câmara, incurso em qualquer das infrações especificadas na denúncia. 
 
Parágrafo único. A Mesa promulgará e publicará Decreto Legislativo, declarando a perda 
de mandato decidida na forma definida neste Regimento. 
 
Art. 87. No mais, as Comissões de Investigação desenvolver-se-ão em conformidade com 
o que dispuser a legislação federal. 
 
 

SEÇÃO IV 
 

DA COMISSÃO REPRESENTATIVA 
 
    Art. 88 – A Comissão Representativa funcionará no interregno das reuniões  da 
Câmara Municipal e será constituída de três membros da Mesa, entre eles 
obrigatoriamente incluído o Presidente e dois Vereadores, na proporção de representação 
partidária. 
    Parágrafo Único: Preside a Comissão Representativa, o Presidente da Câmara, o qual 
será substituído pela forma que nesta última se observa. 
 
    Art. 89 – A Comissão Representativa é indicada por líderes de bancada, anualmente 
dentro dos últimos quinze dias do período legislativo, em dia e hora designados pelo 
Presidente, com antecedência de setenta e duas horas. 
    § 1º -  Ao anunciar a eleição, o Presidente declarará qual a proporção da representação 
de cada partido. 
   § 2º - A votação dos titulares e dos suplentes serão feitas em cédulas distintas. 
   § 3º - Os nomes dos candidatos e cada partido serão indicados pelo respectivo líder.   
    § 4º - É assegurado a todas as agremiações partidárias com representação na Câmara, 
a sua participação na Comissão Representativa. 



    § 5º - Os membros da Mesa, exceto o Presidente, contam na representação partidária 
para efeito de proporcionalidade. 
    § 6º - Os suplentes suprem automaticamente, na ausência dos titulares, a representação 
partidária. 
 
     Art. 90 – A Comissão Representativa reúne – se pelo menos, uma vez por semana, em 
sessões abertas, com a presença de três do seus membros ou seus suplentes, mas só podem 
adotar Resolução com maioria absoluta dos membros titulares 
    § 1º -  O suplente passa a ser titular quando o membro efetivo comunica por escrito a 
sua ausência ou solicita licença por prazo determinado. 
    § 2º - Qualquer vereador pode participar das Sessões da Comissão Representativa e 
nelas tomar parte, sem direito a voto. 
 
    Art. 91– São atribuições da Comissão Representativa: 

a) Zelar pelas prerrogativas do Legislativo; 
b) Zelar pela observância da Lei Orgânica e das garantias que ela especifica; 
c) Autorizar o Prefeito a se ausentar do Município; 
d) Convocar, a Câmara Municipal em caráter extraordinário; 
e) Convocar, nos termos da Lei Orgânica, os Secretários do Município; 
f) Tomar medidas urgentes de competência da Câmara Municipal, “ad-

referendum” desta; 
g) Apresentar a Câmara, no inicio da reunião Legislativa seguinte, o relatório dos 

seus trabalhos. 
 
    Art. 92 -  A matéria sujeita a decisão da Comissão será distribuída, pelo Presidente, a 
um relator, ao qual será dado prazo para relatar. 
    Parágrafo Único: A requerimento do relator, o prazo fixado pelo Presidente, poderá 
ser prorrogado no máximo por uma semana e no caso de matéria em regime de urgência, 
por 48 horas, tudo a juízo do plenário da Comissão. 
 
    Art. 93 – Para trabalhos da Comissão Representativa, em tudo que lhe for cabível, 
vigorarão os dispositivos Regimentais e Orgânicos que regulam o funcionamento da 
Câmara e suas Comissões.  
 

 
SEÇÃO IV 

 
DOS PARECERES 

 
art.94. Todas as Comissões terão, normalmente, o prazo de vinte e um dias para despachar 
os processos submetidos a sua deliberação. 
 
Parágrafo Único: Este prazo, entretanto, poderá ser reduzido ou prorrogado, a critério 
do Presidente da Mesa. 



 
art. 95. As Comissões só receberão processos que sejam encaminhados pela Mesa e 
poderão propor a sua adoção ou a sua rejeição, total ou parcial, elaborar projetos deles 
decorrentes, dar –lhes substitutivos ou apresentar emendas ou sub  – emendas. 
 
art.96. – As deliberações das Comissões serão sempre ultimadas pela maioria de votos e 
em caso de empate, pelo voto de qualidade do presidente ou de quem o substituirá.     
 
art.97. Parecer é o pronunciamento oficial da Comissão sobre qualquer matéria sujeita a 
seu estudo. 
§ 1º O parecer da Comissão deverá consistir de relatório, exame e opinião conclusiva 
sobre a matéria. 
§ 2º O parecer da Comissão concluirá: 
I - da Comissão de Constituição, Justiça e Ética: 
a) quando da análise de projetos: 
1 - pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação da matéria; 
b) quando da análise de vetos: 
1 - pela manutenção do veto; ou 
2 - pela rejeição do veto; 
II - das demais Comissões: 
a) pela aprovação; ou 
b) pela rejeição. 
 
Art. 98 -  Os pareceres das Comissões serão enviados à Mesa para serem discutidos e 
votados em plenário. 
    § 1º -  Quando os pareceres se referirem a projetos de lei, serão discutidos juntamente 
com estes, sendo os projetos após votados. 
    § 2º - Deliber-se-á sempre, nas reuniões secretas das Comissões sobre a conveniência 
de serem os pareceres nelas assentados e votados em Sessão Pública ou secreta. 
    § 3º - Os pareceres, votos em separados e emendas que devam ser discutidos em sessão 
secreta, serão entregues, em sigilo, a Mesa diretamente pelo Presidente da respectiva 
Comissão. 
    § 4º - Cada proposição, salvo emenda, recurso ou parecer terá curso próprio. 
    § 5º - Decorridos os prazos previstos, neste Regimento para tramitação nas Comissões 
ou no Plenário, o autor de proposição que já tenha recebido pareceres dos órgãos técnicos 
poderá requerer ao Presidente a inclusão da matéria na Ordem do Dia. 
 
    Art. 99 – Sempre que houver processos que demandem estudo apurado, será 
designado, entre membros da Comissão, um relator especial para eles, o qual terá o prazo 
de três dias para apresentar seu parecer. 
    § 1º - O relator especial, a requerimento escrito e fundamentado, poderá solicitar ao 
Presidente da Câmara uma prorrogação do prazo que lhe é acima concedido. 
    § 2º - O parecer do relator especial estará sujeito à discussão e votação e, se aprovado, 
será o mesmo adotado pela Comissão. 



 
    Art. 100 – As comissões poderão requerer do Executivo, por intermédio da Mesa, todas 
as informações de que necessitam. 
 
    Art. 101– Aos Vereadores desta Câmara é permitido assistir ao trabalho das comissões 
podendo, com o assentimento do Presidente externar a sua opinião, sem direito a voto. 
 
    Art. 102– Pessoas estranhas à Câmara também poderão assistir às reuniões quando 
convidadas para prestar esclarecimentos. 
 
    Art. 103 – A nenhum Vereador é lícito reter em seu poder papeis da comissão. 
    § 1º -  Quando algum membro da Comissão retiver em seu poder, após solicitação 
escrita do seu Presidente, papéis que por ela devem ser apreciados, o fato será comunicado 
a Mesa. 
    § 2º - O Presidente da Câmara apelara ao faltoso, dando – lhe prazo de 48 horas para 
devolução, e se ela não for feita, comunicará o fato ao Plenário. 
    § 3º -  Feita a comunicação ao Plenário, o processo será restaurado e, na Comissão será 
substituído o faltoso. 
 
 

SEÇÃO V 
 

DA VACÂNCIA 
 
    Art. 104 - As vagas das Comissões verificar-se-ão: 
         I – Com renuncia; 
         II – Com a perda do lugar. 
    § 1º - A renuncia de qualquer membro da Comissão será ato acabado e definitivo, desde 
que manifestada, por escrito, a Presidência da Câmara. 
    § 2º - Os membros das Comissões Permanentes serão destituídos caso não 
compareçam, injustificadamente, a 2 (duas) reuniões ordinárias consecutivas ou 5 (cinco) 
intercaladas, não mais podendo participar de qualquer Comissão Permanente durante a 
respectiva sessão legislativa. 
    § 3º - As faltas as reuniões da Comissão poderão ser injustificadas quando ocorra justo 
motivo, tais como: luto, no desempenho de missões oficiais da Câmara ou do Município, 
que impeçam a presença do Vereador.  
 
    § 4º - A destituição dar-se-á por simples representação de qualquer Vereador, dirigida 
ao Presidente da Câmara que, após comprovar a autenticidade das faltas e a sua não 
justificada, em tempo hábil, declarará vago o cargo na Comissão. 
   
  § 5º - O Presidente da Câmara preencherá, por nomeação as vagas verificadas nas 
Comissões, de acordo com a indicação do líder do partido a que pertencer o substituído. 
 



    Art. 105– No caso de licença ou impedimento de qualquer membro das comissões 
Permanentes caberá ao presidente da Câmara a designação do substituto, mediante 
indicação do líder do partido a que pertença o lugar. 
    § 1º - Tratando – se de licença do exercício do mandato de Vereador, a nomeação 
recaíra, obrigatoriamente, no respectivo suplente que assumir a vereança. 
    § 2º - A substituição perdurará enquanto persistir a licença ou impedimento. 
 
    Art. 106– A Mesa poderá, por falta de frequência, dissolver a Comissão e eleger outra. 
 

SEÇÃO VI 
 

DAS ATAS DAS COMISSÕES 
 

    Art. 107– Das reuniões das Comissões lavrar-se-ão atas com o sumário do que nelas 
houver ocorrido, as quais, depois de lidas e aprovadas em reunião serão assinadas pelo 
respectivo Presidente e Secretário em exercício. 
 
 

 
TÍTULO IV 

 
DAS SESSÕES PLENÁRIAS 

 
CAPÍTULO I 

 
DAS DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

 
Art. 108. As sessões poderão ser preparatórias, ordinárias, extraordinárias e solenes. 
 
§ 1º Preparatórias são as que precedem a instalação da Legislatura. 
§ 2º Ordinárias são as realizadas em datas e horários previstos neste Regimento, 
independente de convocação. 
§ 3º Extraordinárias são as realizadas em hora diversa da fixada para as sessões ordinárias, 
sendo convocada para: 
I - durante o recesso, apreciar proposições incluídas na pauta da convocação; 
II - durante o período da Sessão Legislativa, para. 
a) apreciar proposições revestidas de urgência; e 
b) ouvir titular de órgão da Administração Municipal. 
§ 4º Solenes são as convocadas para: 
I - instalar a Legislatura; e 
II - dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito; 
III - comemorar fatos históricos, dentre os quais, obrigatoriamente o aniversário de Cristal 
no dia 29 de abril, podendo ocorrer em data próxima, proposta pelo Presidente da Câmara 
e aprovada pela maioria dos Vereadores em Plenário; e 



IV - proceder a entrega de honrarias e outras homenagens que a Câmara entender 
relevantes. 
 
Art. 109. As sessões ordinárias, extraordinárias e solenes serão abertas com a presença da 
maioria dos integrantes da Câmara. 
 
1° Inexistindo número legal para o início da sessão, apurar-se-á, por duas vezes, com 
intervalo de 10 (dez) minutos, o quorum, registrando os Vereadores presentes. 
§ 2° Findo o prazo estipulado no § 1° deste artigo, sem que haja quorum, o Presidente 
declarará prejudicada a sessão. 
 
Art. 110. As Sessões da Câmara Municipal e suas deliberações serão públicas. 
 
Parágrafo único. A votação poderá ser simbólica ou nominal, conforme dispuser este 
Regimento. 
 
Art. 111. Durante as sessões: 
I - somente os Vereadores poderão usar da palavra, salvo em sessões extraordinárias, 
solenes e em recepção a visitante; 
II - o Vereador, ao falar, dirigir-se-á ao Presidente e ao Plenário em geral, sem mencionar 
nomes específicos dos presentes; 
III - referindo-se a colega, o Vereador deverá declinar-lhe o nome, precedido do 
tratamento de senhor ou Vereador; 
IV - dirigindo-se ao colega, o Vereador lhe dará o tratamento de excelência, nobre 
Vereador ou nobre colega; e 
V - o Vereador não poderá referir-se à colega ou a representante do Poder Público de 
forma descortês ou injuriosa. 
 
Parágrafo único. É permitido a qualquer pessoa assistir às sessões da Câmara, sendo 
vedadas atitudes que atentem contra a honra e a dignidade do Poder Legislativo, da Mesa 
condutora dos trabalhos ou de qualquer Vereador. 
 
Art. 112. A sessão poderá ser suspensa: 
I - para preservação da ordem; 
II - para recepcionar autoridades; e 
III - por deliberação do Plenário; 
Parágrafo único. O tempo de suspensão não será computado na duração da sessão. 
 
Art. 113. A sessão será encerrada, antes da hora regimental, nos seguintes casos: 
I - por falta de quorum regimental para o prosseguimento dos trabalhos, de ofício, pelo 
Presidente; 
II - ocorrência de tumulto, de ofício, pelo Presidente; 



III - em caráter excepcional, em qualquer fase da sessão, por motivo de luto nacional, 
pelo falecimento de autoridade ou alta personalidade, ou por calamidade pública, a 
requerimento de Vereador, mediante deliberação do Plenário; e 
IV - por conclusão dos trabalhos do dia. 
 
Art. 114. As sessões ordinárias terão início às dezenove horas, com a duração de 4 
(quatro) horas, as terças-feiras. 
 
Parágrafo Único. A cada 12 (doze) Sessões Ordinárias, será uma delas, no mesmo dia da 
semana e horário, no interior do Município, devendo o plenário da câmara de sessões no 
interior, tendo como critério a alternância de locais. 
 
 
Art. 115. As sessões extraordinárias e solenes, serão convocadas pelo Presidente, de 
ofício ou por deliberação da Câmara, a requerimento de qualquer Vereador. 
 
Parágrafo único. A duração das sessões extraordinárias será o mesmo das ordinárias e as 
solenes durarão uma hora e trinta minutos, podendo ser prorrogada, ex-ofício, pelo 
Presidente, em até o tempo máximo de duração da Sessão Ordinária. 
 
Art. 116. As sessões ordinárias e extraordinárias poderão ser prorrogadas, por prazo não 
superior a duas horas, para discussão e votação da matéria constante na Ordem do Dia, 
desde que requerida por Vereador ou proposta pelo Presidente e aprovada pelo Plenário. 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DAS SESSÕES ORDINÁRIAS 
 
Art. 117. As sessões ordinárias dividem -se em: 
I - expediente; 
II - ordem do dia; 
III – grande expediente. 

SEÇÃO I 
 

DO EXPEDIENTE 
 
Art. 118. A matéria do Expediente compreende: 
 
I - registro e votação de atas de sessões anteriores. 
§ 1º. As atas que deixarem de ser votadas pelo Plenário em razão do encerramento da 
Sessão Legislativa a que se referirem serão submetidas à apreciação da Mesa Diretora e 
aprovadas  mediante a assinatura da maioria dos integrantes desse Colegiado.  
I-leitura das comunicações e requerimentos encaminhadas à Mesa pelos Vereadores; 



II - leitura da correspondência em geral e outros documentos recebidos pela Mesa que 
mereçam registro em plenário. 
 

SEÇÃO II 
 

DA ORDEM DO DIA 
 
Art. 119. Concluído o Expediente, constatada a presença da maioria absoluta dos 
Vereadores em Plenário, passar-se-á à Ordem do Dia que se destina a encaminhar e votar 
as proposições sujeitas à deliberação do Plenário, não podendo ultrapassar as 21 horas. 
§ 1º Constatada a falta de quorum, o Presidente nominará os Vereadores presentes em 
Plenário e encerrará os trabalhos nessa sessão, sendo a Ordem do Dia transferida para a 
sessão seguinte. 
§ 2º Verificada a presença da maioria absoluta dos Vereadores, dar-se-á início aos 
encaminhamentos e votações das proposições. 
§ 3º O 1º Secretário procederá à leitura da súmula da matéria a ser apreciada; 
§ 4° A discussão será geral e única, abrangendo o conjunto da proposição, cabendo a cada 
vereador o tempo máximo de 5 (cinco) minutos. 
§ 5° Para discutir a proposição, terão preferência, pela ordem: 
I - o seu Autor; 
II - o Relator ou Relatores; e 
III - os Líderes de cada Bancada ou Vereadores por ele designado. 
§ 6° Encerra-se a discussão geral: 
I - após o pronunciamento do último orador. 
§ 7° O Presidente somente poderá interromper o orador para: 
I - declarar esgotado o tempo da intervenção; 
II - adverti-lo quando afastar-se da questão em debate; 
III - adverti-lo quando usar linguagem incompatível com o decoro parlamentar; 
IV - para receber questão de ordem; e 
V - para votação de requerimento de prorrogação da sessão. 
 
Art. 120. Durante a Ordem do Dia, somente poderão ser formuladas questões de ordem 
pertinentes à matéria em debate e votação. 
 
Art. 121. A proposição somente poderá ser retirada da Ordem do Dia com o 
consentimento do autor, do Líder do Governo ou, na falta deste, do Líder da Bancada do 
partido do Prefeito. 
Parágrafo único. A requerimento de Vereador, ou de ofício, o Presidente determinará a 
retirada da Ordem do Dia de proposição que tenha tramitado ou sido publicada sem 
observar as normas regimentais. 
 
Art. 122. A Ordem do Dia só poderá ser interrompida ou alterada: 
I - para votar pedido de licença do Prefeito; e 
II - para votar requerimento: 



a) de licença de Vereador; 
b) de alteração da prioridade estabelecida na Ordem do Dia; 
c) de retirada de proposição constante da Ordem do Dia; 
d) relativo à calamidade ou segurança pública; 
e) de prorrogação da sessão; 
f) de adiamento de discussão ou votação; e 
g) pertinente à matéria da Ordem do Dia; 
III - para dar posse a Vereador; 
IV - para recepcionar autoridades; 
V - para adotar providência com o objetivo de estabelecer a ordem; e 
VI - para receber questão de ordem pertinente à matéria em debate. 
 
Art. 123. A Ordem do Dia será organizada com a seguinte prioridade: 
I - proposição vetada; 
II- proposição com o prazo de apreciação esgotado; 
III - proposição em renovação de votação; 
IV - redação final; 
V - projeto de Emenda à Lei Orgânica; 
VI - projeto de Lei Complementar; 
VII - projeto de Lei Ordinária; 
VIII - projeto de Decreto Legislativo; 
IX - projeto de Resolução; 
X - recurso; 
XI - requerimento de urgência; 
XII - requerimento de renovação de votação; 
XIII - requerimento de Comissão; e 
XIV - requerimento de Vereador. 
Parágrafo único. Na hipótese de existir mais de uma proposição da mesma espécie, será 
aplicado o critério da ordem numérica crescente. 
 
 

SEÇÃO III 
 

DO GRANDE EXPEDIENTE 
 
Art. 124. O Grande Expediente terá início ao esgotar-se a Ordem do dia e não poderá 
ultrapassar às 23 horas do dia.  
§ 1º Cada Vereador, inscrito no livro próprio, poderá usar da palavra, uma única vez, 
durante 12 (doze) minutos no máximo, improrrogáveis, a fim de tratar de assunto de livre 
escolha, sendo permitida a concessão de apartes, que serão breves. 
§ 2° A ordem de inscrição, em forma de rodízio, indica quem deverá usar a tribuna. 
§ 3º O período do Grande Expediente não poderá ser utilizado para a realização de 
homenagens que impliquem expedição de convites, composição de Mesa, concessão do 



uso da palavra a terceiros, bem como qualquer outra providência que venha a alterar o 
andamento da sessão. 
§ 4° O Vereador inscrito para o Grande Expediente, poderá ceder sua vaga a outro edil 
não inscrito. 
Art. 125 – Após o ”Grande Expediente", só conceder – se – á a palavra para explicação 
pessoal, durante 5 (cinco) minutos, no máximo. 
    § 1º - Entender – se por “Explicação Pessoal”, a explicação que o Vereador poderá dar, 
quando entender que suas atitudes ou palavras foram mal interpretadas por seus pares, no 
decorrer dos trabalhos das sessões.  
     
    Art. 126 – Finda o “grande expediente”, e nada mais havendo a tratar o Presidente 
declarará encerrada a sessão. 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS 
 
Art. 127. A sessão extraordinária, destinada à apreciação de matéria da Ordem do Dia 
relevante ou acumulada, devidamente especificada no ato da convocação, para palestras 
e conferências e para ouvir titular de órgão ou entidade da administração municipal, será 
convocada, de ofício, pelo Presidente ou a requerimento de Vereador, aprovado pelo 
Plenário. 
§ 1º O Presidente convocará sessão extraordinária sempre que for evidente que a simples 
prorrogação da sessão não colimará os objetivos visados. 
§ 2º A sessão extraordinária poderá ser seguida de outra da mesma natureza. 
 
Art. 128. As sessões extraordinárias, fora dos dias das sessões ordinárias, serão 
convocadas: 
I - pelo Presidente da Câmara: 
II - pela Comissão Representativa; e 
III - pela maioria dos Vereadores. 
IV - pelo prefeito. 
 
§ 1º O Presidente convocará com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, 
salvo em casos de extrema urgência, fixando a data, a hora e a Ordem do Dia da sessão 
extraordinária, comunicando a Câmara, em sessão ou através de publicação oficial. 
§ 2º A duração das sessões extraordinárias será o mesmo das ordinárias. 
§ 3° Considera-se motivo de extrema urgência a apreciação de matéria cujo andamento 
torne inútil a deliberação posterior ou importe em qualquer dano à coletividade. 
§ 4° A Câmara apreciará somente as matérias constantes no Edital de Convocação, não 
sendo permitida a inclusão de outras matérias, salvo se aprovada pela unanimidade do 
Plenário. 



§ 5° As Sessões Extraordinárias consistem em Expediente e Ordem do Dia. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DAS SESSÕES SOLENES 
 
Art. 129. As sessões solenes destinam-se à realização de: 
I - dar posse ao Prefeito e Vice-Prefeito; 
II - comemorar fatos históricos, proposta pelo Presidente e aprovada pela maioria em 
Plenário; 
III - instalar a Legislatura; e 
IV - proceder a entrega de honrarias e outras homenagens que a Câmara entender 
relevantes. 
§ 1º A sessões solenes previstas no inciso I , II e III deste artigo serão convocadas, de 
ofício, pelo Presidente. 
§ 2º As sessões solenes previstas no inciso IV deste artigo serão convocadas: 
I - a requerimento do Presidente ou de Vereador, aprovado pelo Plenário; 
II - independente de requerimento, as com data da realização da homenagem fixada em 
lei ou em resolução. 
§ 3º A sessão solene prevista no inciso IV deste artigo será convocada pelo Presidente, 
mediante solicitação do Vereador autor do projeto, ou, não exercendo mandato, de outro 
Vereador interessado. 
§ 4º Nos convites para as sessões solenes deverá constar o nome do Vereador proponente 
da mesma. 
§ 5° As sessões solenes somente ocorrerão em horários distintos dos das Sessões 
Ordinárias e das reuniões das Comissões Permanentes. 
 
Art. 130. Cada Vereador poderá figurar apenas uma vez, por Sessão Legislativa, como 
autor de Requerimento solicitando a realização de Sessão Solene e Sessão Especial. 
Parágrafo único. As sessões solenes poderão ser realizadas em local diverso ao da sede 
da Câmara, por proposta do Presidente ou de Vereador, aprovada pelo Plenário. 
 
Art. 131. As Sessões Solenes terão a duração máxima de 1 (uma) hora e 30 (trinta) 
minutos e serão divididas em: 
a) composição da mesa; 
b) registro das autoridades presentes e leitura do expediente; 
c) execução do Hino Nacional Brasileiro; 
d) pronunciamento do Presidente da Câmara ou Vereador designado para representar a 
Mesa, com duração máxima de 5 (cinco) minutos; 
e) pronunciamento do proponente da homenagem, com duração máxima de 15 (quinze) 
minutos; 
f) pronunciamento do homenageado, com duração máxima de 15 (quinze) minutos; 



g) Pronunciamento final do Presidente da Sessão, com duração máxima de 5 (cinco) 
minutos; e 
h) execução do Hino de Cristal e do Hino Rio-Grandense. 
Parágrafo único. Eventuais manifestações de caráter cívico, cultural, artístico ou festivo 
somente poderão ser realizadas após o encerramento da Sessão Solene, observadas as 
normas de uso dos espaços físicos do Legislativo. 
 
 

CAPÍTULO V 
 

DA ORDEM DOS DEBATES 
 

SEÇÃO I 
 

DA DISCUSSÃO DAS PROPOSIÇÕES 
 
 
Art. 132 – Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao debate em plenário. 
    Parágrafo Único: Os debates deverão realizar – se com ordem e seriedade. 
 
    Art. 133 – O Vereador que solicitar a palavra durante a discussão não poderá: 

a) Desviar-se da questão em debate; 
b) Falar sobre assunto votado ou vencido; 
c) Usar linguagem imprópria; 
d) Ultrapassar o prazo que lhe é concedido 

 
    Art. 134 – O encerramento normal da discussão de qualquer matéria dar-se-a quando 
todos os vereadores forem ouvidos. 
 
  Art. 135 – Os projetos de lei ou resolução, em geral, serão sujeitos a três discussões na 
Ordem do Dia. 
 
    § 1º - Serão sujeito apenas a duas discussões correspondente às 2º e 3º, os projetos de 
lei ou resolução: 

a) Oriundos de Comissões; 
b) Enviados pelo Executivo; 

    § 2º -  Sofrerão uma só discussão, que corresponderá a 2º, as seguintes proposições: 
a) Projetos de Lei vetados pelo Executivo; 
b) Projetos de economia interna da Câmara. 

    § 3º -  Terão uma só discussão, que corresponderá a 3º, a seguinte proposição: 
a) Parte da proposição ou emenda, aprovadas e destacadas para constituírem 

projetos de lei em separado. 
 



    Art. 136 – A primeira discussão de um projeto de lei ou de resolução será feita em 
globo e versará unicamente sobre sua utilidade e constitucionalidade. 
    Parágrafo Único: Nessa ocasião somente será facultado a qualquer Vereador falar a 
conveniência do projeto, no seu todo, pelo tempo máximo de 5 (cinco) minutos. 
 
    Art. 137 -  A segunda discussão dos projetos será feita por artigos separadamente e, 
nesta fase, poderão ser apresentadas emendas. 
 
    Parágrafo Único: As emendas oferecidas ao projeto em 2º discussão, entrarão em 
debates com o artigo a que se referem. 
 
    Art. 138 – Quando forem numerosos os artigos do projeto, em 2º discussão, poderá se 
requerida por escrito, discussão por partes. 
 
    Art. 139 – Quando, pelo número ou importância das emendas oferecidas em 2º 
discussão, se tornar difícil o pronunciamento imediato da Casa, o presidente, a 
requerimento verbal de qualquer Vereador, enviará o projeto à Comissão competente para 
emitir parecer. 
 
    Art. 140 -  A 3º discussão versará sobre proposição em globo e poderão, nesta fase, 
serem apresentadas emendas de redação. 
 
    Art. 141 – A redação final de um projeto de lei só será sujeita a discussão quando tiver 
recebido emendas. 
 
 

SUBSEÇÃO I 
 

DO ADIAMENTO DAS DISCUSSÕES 
 
    Art. 142 -  Antes de serem iniciadas as discussões de um projeto, será permitido o seu 
adiamento por prazo não superior a duas sessões mediante requerimento assinado por 
líder, autor ou relator e aprovado pelo plenário. 
 
    Art. 143 – Não será permitido adiamento de discussão a proposição em regime de 
urgência, salvo se requerido por um terço dos membros da Câmara ou lideres que 
representem este numero, por prazo não excedente a uma sessão ordinária. 
    § 1º - Quando, para a mesma proposição forem apresentados dois ou mais 
requerimentos de adiamento, será votado em primeiro lugar o de prazo mais longo. 
    § 2º - Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, só o será novamente, 
ante a alegação, reconhecida pelo Presidente da Câmara de existência de erro, ou para 
fins de aprimoramento. 
 

SEÇÃO II 



 
DA VOTAÇÃO 

 
Art. 144. Toda a votação será realizada com a presença da maioria absoluta dos 
Vereadores. 
§ 1° Para todo o projeto, ocorrerão duas votações, a de Mérito e a de Redação Final, salvo 
em proposições que a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal ou este Regimento 
a disciplinem de forma distinta. 
§ 2° Para as demais proposições, inclusive os vetos, sujeitas a votação do Plenário, 
somente a votação de Mérito. 
§ 3° A votação será contínua e só em casos excepcionais, a critério do Presidente, poderá 
ser interrompida. 
 
Art. 145. Anunciada a votação, com a presença da maioria absoluta dos Vereadores, o 
Autor, o Relator ou Relatores e os Líderes de Bancada ou Vereador por eles indicado, 
poderão encaminhá-la pelo prazo de 5 (cinco) minutos, sem aparte. 
§ 1º No encaminhamento da votação de proposição por parte destacada, poderão falar, 
pela ordem, o Autor do destaque, o Autor da proposição e Líderes de Bancada ou 
Vereador por eles indicados. 
§ 2º A reunião das condições de autoria e de representação de Bancada não duplica o 
tempo de encaminhamento, que será único. 
§ 3º Não cabe encaminhamento de votação da redação final. 
§ 4º Não havendo quorum, a votação será realizada na sessão seguinte, cabendo, nesta 
ocasião, encaminhamento pelas Bancadas que ainda não se manifestaram a respeito da 
proposição. 
§ 5º Encerrada a discussão, não caberá: 
a) retirada da proposição principal, de substitutivo e de emendas; 
b) apresentação de emenda; e 
c) apresentação de Requerimentos de votação em destaque e de retirada de pedido de 
tramitação em regime de urgência. 
 
Art. 146. A votação será: 
I – simbólica; e 
II - nominal, na verificação de votação simbólica, na apreciação de veto e de matéria que 
exija 2/3 (dois terços) de votos favoráveis para aprovação ou por solicitação de Vereador, 
aprovada pela maioria do Plenário. 
 
Art. 147. Na votação simbólica, o Presidente, ao anunciá-la, convidará os Vereadores 
favoráveis à proposição a permanecerem como estiverem e os contrários a se 
manifestarem, erguendo o braço. 
§ 1º A Requerimento de Vereador, ou de ofício pelo Presidente, as votações simbólicas 
poderão ser verificadas nominalmente. 
§ 2° A prerrogativa prevista no § 1º deste artigo poderá ser utilizada, na mesma Sessão, 
até o início da votação da proposição subsequente. 



§ 3° A votação da Redação Final será sempre simbólica, salvo quando houver duvida 
quanto ao resultado. 
 
Art. 148. Na votação nominal, cada Vereador registrará “SIM” para aprovar e “NÃO” 
para rejeitar. 
Parágrafo único. Concluída a votação, antes do Presidente declarar o resultado da mesma, 
o Vereador pode fazer Retificação de Voto. 
 
Art. 149. Nenhum Vereador poderá escusar-se de votar, sob pena de ser considerado 
ausente, salvo se fizer declaração prévia de estar impedido ou, nas votações, declarar que 
se abstém de votar, caso em que deve justificar a opção. 
 
Parágrafo único. Após a votação, o Vereador poderá enviar à Mesa, por escrito, 
declaração de voto que será lida pelo Secretário e integrará o processo. 
 
 

 
SEÇÃO III 

 
DO QUORUM 

 

Art.150. Quorum é o número mínimo de Vereadores presentes para a realização da sessão, 
reunião de Comissão ou Deliberação. 
 
Art.151. É necessária a presença da maioria absoluta dos seus membros para que a 
Câmara se reúna e a maioria simples para que delibere. 
§ 1º As deliberações serão tomadas pela maioria dos votos dos presentes, salvo os casos 
a seguir expressos, é exigida a presença de, pelo menos 2/3 (dois terços) dos Vereadores 
em plenário para votação e aprovação de: 
a) Emenda à Lei Orgânica; 
b) Veto do Prefeito; 
c) Projeto de Decreto Legislativo, quando contrariar parecer prévio do Tribunal de Contas 
do Estado ou de órgão para isso competente, nos termos da Constituição Federal; 
§ 2º É exigida maioria absoluta de presença e votos para aprovação de: 
a) Leis Complementares em especial o Código de Posturas; Código tributário; Código de 
Obras e Edificações; Lei do Plano Diretor e Estatuto dos Funcionários Públicos; 
b) Eleição da Mesa, em primeiro escrutínio; 
c) Aprovação, com estipulação de condições de arrendamento, aforamento, alienação, 
permuta ou hipoteca de próprios municipais bem como aquisição de outros; 
d) Representação para efeito de intervenção no Município, nos termos do disposto no Art. 
150 da Constituição Estadual; 
e) Projeto de Resolução; 
f) Do Orçamento; 
g) De Empréstimos e Operações de Crédito; 



h) De Concessão de Privilégio; 
i) De Concessão de Serviço Público; 
j) De matéria que verse sobre interesses particulares; 
k) De Concessão de Auxílio e Subvenção. 
 
 

SEÇÃO IV 
 
 

DO USO DA PALAVRA 
 
Art. 152. O Vereador poderá falar: 
I - por 5 (cinco) minutos, sem apartes: 
a) para retificar ou impugnar Ata; 
b) se autor da proposição ou líder da bancada, para encaminhar a votação; 
c) para declaração de voto; 
d) para explicação pessoal; 
e) para formular questão de ordem; e 
f) para tratar de assunto de sua livre escolha durante as Pequenas Comunicações. 
II - por 12 (doze) minutos, com apartes: 
a) para tratar de assunto de sua livre escolha durante o Grande Expediente 
§ 1º O tempo de que dispuser o Vereador começará a fluir no instante em que lhe for dada 
a palavra. 
§ 2º Quando o orador for interrompido em seu pronunciamento, exceto por aparte 
concedido, o prazo de interrupção não será computado no tempo que lhe cabe. 
 
Art. 153. É vedado ao Vereador desviar-se da matéria em debate quando estiver com a 
palavra ou quando estiver aparteando. 
 
Art. 154. O Vereador poderá ter seu pronunciamento interrompido: 
I - para comunicação importante e inadiável à Câmara; 
II - para recepção de autoridades; 
III - para votação de requerimento de prorrogação da sessão quando o prazo desta estiver 
por esgotar-se; 
IV - por ter transcorrido o tempo regimental; 
V - para formulação de questão de ordem; e 
VI - para se advertido quando afastar-se da questão em debate ou usar linguagem 
incompatível com o decoro parlamentar. 
 
 

SEÇÃO V 
 
 

DOS APARTES 



 
 
Art.155. Aparte é a intervenção breve e oportuna ao orador, para indagação, 
esclarecimento ou contestação a pronunciamento do Vereador que estiver com a palavra. 
§ 1º O Vereador, para apartear, solicitará permissão ao orador, permanecendo sentado. 
§ 2º É vedado ao Vereador que estiver ocupando a Presidência, apartear ou debater. 
 
Art. 156. Não é permitido aparte: 
I - à palavra do Presidente, quando na direção dos trabalhos; 
II - quando o orador não o permitir, tácita ou expressamente; 
III - paralelo ou cruzado; e 
IV - nas hipóteses de uso de palavra em que não caiba aparte. 
 
Parágrafo único. Não serão registrados nos anais ou em ata apartes proferidos em 
desacordo com as normas regimentais. 
 
 

SEÇÃO VII 
 
 

DAS QUESTÃO DE ORDEM 
 
 
Art. 157. Em qualquer fase dos trabalhos da sessão, poderá o Vereador falar em “Questão 
de Ordem”, para reclamar a observância de norma expressa neste Regimento. 
Parágrafo único. O Presidente não poderá recusar a palavra, “em Questão de Ordem”, a 
Vereador que a solicitar mas poderá interrompê-lo e cassar-lhe a palavra se não indicar 
desde logo o artigo regimental desobedecido. 
 
Art. 158. Toda dúvida na aplicação do disposto neste Regimento pode ser suscitada em 
“Questão de Ordem”. 
 
Parágrafo único. As questões de ordem claramente formuladas serão resolvidas 
definitivamente pelo Presidente, imediatamente ou dentro de 48 (quarenta e oito) horas. 
 
 

SEÇÃO VIII 
 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

 



Art. 159. Os debates devem realizar-se em ordem e solenidade próprias da dignidade do 
Legislativo, não podendo o Vereador fazer uso da palavra sem que o Presidente a 
conceda. 
§ 1º O orador, ao iniciar, dirigirá a palavra ao Presidente e aos demais Vereadores. 
§ 2º Nenhuma conversação será permitida no recinto do Plenário em tom que dificulte a 
leitura do expediente, a chamada, as deliberações da Mesa e os debates. 
 
 

CAPITULO VI 
 

DOS PRECEDENTES LEGISLATIVOS E DA PREJUDICIALIDADE DAS 
 

PROPOSIÇÕES 
 

SEÇÃO  I 
 

DOS PRECEDENTES LEGISLATIVOS 
 
Art. 160. Precedente Legislativo constitui-se em determinação da Mesa dirigida a todos 
os Vereadores, de observância cogente, e se destina a: 
I - declarar as matérias manifestamente inconstitucionais, ilegais, inorgânicas ou anti-
regimentais, para fins da aplicação do disposto no artigo 160 deste Regimento; ou 
II - estabelecer a apropriada interpretação das normas estabelecidas neste Regimento. 
§ 1º Os Precedentes Legislativos deverão conter: 
I - numeração cronológica e sequencial e a data de sua fixação; 
II - a indicação do dispositivo regimental e, quando houver, orgânico e constitucional que 
embasa sua fixação; 
III - os motivos e os fundamentos que orientam sua fixação; 
IV - o texto, cujo teor estabelecerá a interpretação a ser adotada, no caso do inciso I do 
caput deste artigo, ou a determinação a ser seguida quanto à tramitação das proposições, 
no caso do inciso II do caput deste artigo; e 
V - as assinaturas da maioria dos da Mesa. 
§ 2º Os Precedentes Legislativos serão lidos em Sessão Ordinária seguinte à sua fixação, 
ocasião em que cópias de seu teor serão distribuídas aos Vereadores. 
§ 3º Ocorrendo alteração regimental ou mudança de interpretação, deverá ser fixado novo 
Precedente Legislativo. 
§ 4º Ao final de cada Sessão Legislativa, a Mesa Diretora fará, mediante ato, a 
consolidação de todos os Precedentes Legislativos fixados, publicando-os em avulsos, 
para distribuição aos Vereadores. 
 
Art. 161. O requerimento de fixação de precedente legislativo, apresentado pela Mesa 
Diretora, Presidente, Comissão Permanente ou Vereador, tramitará como segue: 
I - será autuado e encaminhado à Comissão de Constituição Justiça e Ética, após a devida 
instrução pela equipe técnica; 



II - será distribuído para parecer, nos termos deste Regimento. 
III - parecer que sugerir a fixação de Precedente Legislativo deverá ser aprovado pelo 
Plenário; e 
IV - Aprovado o parecer pela fixação de Precedente Legislativo, será redigida a minuta 
do ato, que deverá ser encaminhada à Mesa para fins de conhecimento, aprovação, 
assinatura e divulgação. 
 
 

SEÇÃO II 
 

DA PREJUDICIALIDADE DAS PROPOSIÇÕES 
 
Art. 162. Será considerada prejudicada: 
I - a proposição que trate da matéria de outra em tramitação, excetuadas as de origem do 
Poder Executivo; 
II - a proposição principal com as emendas, pela aprovação do substitutivo; 
III - substitutivo apresentado posteriormente, pela aprovação de substitutivo aprovado e 
apresentado em data anterior; 
IV - emenda, pela rejeição do projeto; 
V - emenda de conteúdo igual ao de outra rejeitada; 
VI - emenda de conteúdo igual ou contrário ao de outra aprovada; 
VI - a proposição principal, emenda ou substitutivo que tratar de matéria já declarada 
manifestamente inconstitucional, ilegal, inorgânica ou anti-regimental, mediante 
Precedente Legislativo; e 
VIII - outras situações, além das relacionadas, que caracterizem prejuízo decorrente de 
votação. 
 
§ 1º Quando projeto de autoria do Poder Executivo tratar da mesma matéria de proposição 
de autoria de Vereador, Comissão ou Mesa, não haverá declaração de prejudicialidade, 
entretanto deverá ser dado conhecimento da situação ao Líder do Governo ou à Liderança 
da Bancada do Partido do Governo, com sugestões de encaminhamento objetivando 
concentrar o mesmo assunto em um único expediente. 
 
§ 2º A prejudicialidade será declarada de ofício, pelo Presidente ou a requerimento de 
Vereador, sendo dado conhecimento dela, ao autor e ao Plenário. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DAS ATAS E DOS ANAIS 
 
Art. 163. De cada sessão plenária lavrar-se-á, além de transcrever para os anais todos os 
detalhes da sessão, ata resumida, da qual deverá constar uma exposição sucinta dos 
trabalhos, a fim de ser, em sessão, apreciada pelo Plenário, constando, em ambas, os 



nomes dos Vereadores presentes à hora do início da sessão e no início e fim da Ordem do 
Dia. 
§ 1º Das atas serão disponibilizadas cópias a todos os Vereadores, 24 (vinte e quatro) 
horas antes as sessão que serão apreciadas, considerando-se aprovadas as que não 
sofrerem impugnações. 
§ 2º Havendo impugnação, considerar-se-á a Ata aprovada com restrições, devendo 
constar à retificação, se aceita pela Presidência, na ata da sessão de apreciação 
§ 3º Aprovada a Ata, será a mesma assinada pelo Presidente, 1º e 2º Secretários e suas 
páginas rubricadas pelo Presidente. Não havendo quorum para realização da sessão, será 
lavrado termo de Ata, nele constando o nome dos Vereadores presentes e dos ausentes, 
que, não justificando o motivo, sofrerão desconto em seus vencimentos e o expediente 
será despachado. 
 
Art. 164. Todos os trabalhos de Plenário deverão ser registrados para que constem dos 
Anais. 
§ 1º Os registros para inserção nos anais serão disponibilizados aos oradores por meio 
eletrônico para revisão, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 
§ 2º Não apontados erros, em igual prazo, serão inseridos nos anais. 
§ 3º Antes da revisão só poderão ser fornecidas cópias ou certidões de discursos e apartes 
com autorização expressa dos oradores ou da Presidência. 
 
Art. 165. Os documentos lidos em sessão serão mencionados em resumo na Ata e 
integralmente nos Anais. 
 
Art. 166. Os anais e as atas serão disponibilizados à população em até 7 (sete) dias úteis 
após o término de cada sessão. 
 
 

TÍTULO V 
 

DO PROCESSO LEGISLATIVO 
 

CAPÍTULO I 
 

DAS PROPOSIÇÕES 
 
Art. 167. As proposições consistem em: 
I - projeto de Emenda à Lei Orgânica; 
II - projeto de lei complementar; 
III - projeto de lei ordinária; 
IV - projeto de decreto legislativo; 
V - projeto de resolução; 
VI - indicação; 
VII - requerimento; 



VIII - pedido de providência; 
IX - pedido de informação; 
X - recurso; 
XI - emenda; 
XII - subemenda; 
XIII – substitutivo; e 
XIV - mensagem retificativa. 
 
§ 1º Os projetos serão redigidos com clareza, precisão e ordem lógica e deverão conter: 
I - exposição de motivos, que deverá explicitar a justificativa da edição do ato e estar de 
tal forma articulada e fundamentada que possa servir como defesa prévia em eventual 
argüição de inconstitucionalidade; 
II - título designativo da espécie normativa; 
III - ementa, que explicitará, de modo conciso e sob forma de título, o objeto do ato 
normativo; 
IV - parte normativa, compreendendo o texto das normas relacionadas com a matéria 
regulada; 
V - parte final, com as disposições sobre medidas necessárias à implementação das 
normas constantes da parte normativa, as disposições transitórias, se for o caso, e a 
cláusula de vigência; 
VI - a cláusula de revogação, quando couber sempre especificando o dispositivo legal; e 
VII - informações e/ou documentos exigidos por lei ou por esta Resolução para a 
instrução da matéria. 
§ 2º As demais proposições referidas neste artigo serão apresentadas acompanhadas de 
justificativa, notas explicativas, fundamento legal ou razões, conforme o caso. 
 
Art. 168. Os Projetos de Lei Ordinária e de Lei Complementar são proposições que têm 
por fim regular toda a matéria legislativa de competência da Câmara, sujeita à sanção do 
Prefeito. 
 
Parágrafo único. A iniciativa das Leis Ordinárias e Leis Complementares cabe: 
I - ao Prefeito; 
II - aos Vereadores; 
III - aos cidadãos; 
IV - às Comissões; e 
V - à Mesa da Câmara, nos casos específicos previstos neste Regimento. 
 
Art. 169. O Projeto de Decreto Legislativo destina-se a regular as matérias de exclusiva 
competência da Câmara, não sujeitas à sanção do Prefeito, e que tenham efeito externo. 
§ 1º Será objeto de Decreto Legislativo, entre outras matérias, a perda de mandato de 
Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador. 
§ 2º Não será objeto de deliberação do Plenário o Decreto Legislativo que promulgar e 
publicar a perda de mandato. 
 



Art. 170. Projeto de Resolução é a proposição destinada a regular matéria político-
administrativa da Câmara, promulgada pelo Presidente. 
 
Parágrafo único. Constitui matéria de Projeto de Resolução: 
a) assunto de economia interna da Câmara; 
b) destituição da Mesa ou de qualquer de seus ; 
c) Regimento e suas alterações; 
d) projetos que disponham sobre organização, funcionamento e polícia da Câmara; e 
e) conclusões de Comissão Parlamentar de Inquérito, quando se tratar de matéria político-
administrativa da Câmara; 
 
Art. 171. Substitutivo é o projeto apresentado por Vereador ou Comissão para substituir 
outro já existente sobre o mesmo assunto. 
 
Art. 172. Emenda é a proposição apresentada por Vereador ou Comissão que visa a alterar 
parte de projeto, devendo ter relação com a matéria da proposição. 
§ 1º As emendas poderão ser supressivas, modificativas ou aditivas. 
 
Art. 173. Subemenda é a proposição apresentada por Vereador ou Comissão que visa a 
alterar parte de uma emenda. 
 
Parágrafo único. Aplica-se à subemenda as regras pertinentes às emendas, no que couber. 
 
Art. 174. Requerimento é a proposição verbal ou escrita, dirigida por Vereador à Mesa, 
sobre matéria de competência da Câmara. 
§ 1º Será despachado, de plano, pelo Presidente, o requerimento que solicitar: 
a) retirada, pelo autor, de requerimento verbal ou escrito; 
b) retificação de ata; 
c) verificação de presença; 
d) verificação de votação simbólica, por meio de apuração nominal; 
e) requisição de documento ou publicação existente na Câmara, para subsídio de 
proposição em discussão; 
f) retirada, pelo autor, de proposição sem parecer ou com parecer contrário; 
g) desarquivamento de proposição; 
h) consulta à Comissão de Constituição, Justiça e Ética, de autoria de Comissão; 
i) juntada de documento à proposição, para fins de instrução; 
j) inclusão de projeto na Ordem do Dia; e 
k) votação em destaque, 
§ 2º Os requerimentos mencionados nas alíneas “e”, e “f” a “i” do parágrafo anterior 
deverão ser apresentados por escrito. 
§ 3º Dependerá de deliberação do Plenário, sem discussão, com encaminhamento de 
votação nos termos desta Resolução, o requerimento que solicitar: 
a) alteração da prioridade estabelecida na Ordem do Dia; 



b) votação, em bloco, de projetos de mesma matéria com pareceres favoráveis, ou de 
emendas, se houver consenso das Lideranças Partidárias. 
c) encerramento de discussão de proposição; 
d) prorrogação da sessão; 
e) inversão da ordem dos trabalhos da sessão; 
f) adiamento de discussão ou votação de proposição; 
g) votação, pelo Plenário, de Redação Final; 
h) retirada, pelo autor, de proposição; 
i) consulta à Comissão de Constituição, Justiça e Ética, de autoria de Vereador; 
j) moções; 
k) convite ou convocação de autoridades municipais para prestar informações em sessão 
plenária sobre assunto administrativo de sua responsabilidade; 
l) constituição de Comissão Especial; 
m) licença de Vereador para tratar de interesses particulares; e 
n) renovação de votação; 
 
§ 4º Os Requerimentos mencionados nas alíneas “f” a “n” do § 3º deste artigo deverão 
ser apresentados por escrito. 
 
Art. 175. Moção é o requerimento que solicita a manifestação da Câmara sobre assunto 
determinado, hipotecando solidariedade, protestando ou repudiando. 
 
Art. 176. Indicação é a proposição em que o Vereador sugere aos poderes competentes, 
que não os da estrutura administrativa do Município em que exerce seu mandato, medidas 
de interesse público, no âmbito da comunidade de Cristal ou região. 
 
Parágrafo único. A Indicação será encaminhada ao destinatário mediante ofício da 
Presidência. 
 
Art. 177. Pedido de Providência é a proposição dirigida ao Poder Executivo Municipal, 
solicitando medidas de caráter político-administrativo. 
Parágrafo único. O Pedido de Providências, após autuado em plenário sem discussão e/ou 
votação, exceto àqueles em que seja solicitado destaque, será encaminhado ao Poder 
Executivo mediante ofício da Presidência. 
 
Art. 178. Pedido de Informação é a proposição solicitando esclarecimentos ou dados 
relativos à Administração Municipal, através de requerimento escrito de Vereador que, 
após apreciado e votado em plenário será encaminhado ao Prefeito pelo Presidente da 
Câmara. 
§ 1º Os Pedidos de Informação não atendidos serão reiterados pelo Presidente por meio 
de ofício, sendo dado conhecimento do fato ao Plenário. 
§ 2º Se o Pedido de Informação reiterado não for atendido, a documentação será remetida 
à Comissão de Constituição, Justiça e Ética para que proceda nos termos da lei. 
 



Art. 179. O Prefeito poderá encaminhar Mensagem Retificativa às proposições de sua 
iniciativa. 
Parágrafo único. Quando a Mensagem Retificativa alterar apenas parte da proposição, 
aplicar-se-ão os dispositivos desta Resolução relativos às Emendas e, no caso da alteração 
caracterizar a substituição da proposição, aplicar-se-ão as normas desta Resolução 
relativas aos Substitutivos. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

DO RECURSO 
 
 
Art. 180. Recurso é o meio de provocar no Plenário a modificação de decisão tida como 
desfavorável, por ato da Mesa, da Presidência ou das Comissões. 
§ 1º Ao recurso aplicam-se as disposições seguintes: 
I - será interposto, por escrito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contadas da decisão, 
perante a Mesa Diretora, que terá 24 (vinte e quatro) horas para encaminhá-lo a Comissão 
de Constituição, Justiça e Ética; 
II - o recurso poderá ser formulado verbalmente, em sessão, sendo considerado deserto 
se, até o término do Grande Expediente da Sessão Ordinária seguinte não for apresentado 
por escrito; 
III - conterá os fundamentos de fato e de direito em que se baseia o pedido de nova 
decisão; 
IV - no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, a Comissão de Constituição, 
Justiça e Ética emitirá parecer sobre o recurso e encaminhará ao Plenário; 
V - o recurso e o Parecer da Comissão serão imediatamente comunicados e incluídos na 
pauta da Ordem do Dia para apreciação plenária, em votação única. 
VI - a votação do recurso ser encaminhada pelo Autor, pelo Relator da Comissão de 
Constituição, Justiça e Ética e pelas Lideranças de Bancadas ou Vereador por eles 
indicado; e 
VII - a decisão do Plenário é definitiva por maioria absoluta. 
§ 2° O recurso não terá efeito suspensivo, salvo quando a decisão versar sobre 
recebimento de Emenda, caso em que, o projeto respectivo terá sua votação suspensa até 
decisão, pelo Plenário, do recurso interposto ou em casos dos quais possa resultar lesão 
grave e de difícil reparação. 
 
 

CAPÍTULO III 
 

DA TRAMITAÇÃO 
 



Art. 181. As proposições deverão ser apresentadas ao protocolo da Câmara, conforme 
segue: 
I - proposição com pedido de urgência deverá ser protocolada com 48 horas de 
antecedência à sessão ordinária, para que seja deliberada na mesma.  
II- demais proposições com antecedência de 4 horas à sessão ordinária para ser deliberada 
na mesma. 
§ 1º As proposições serão organizadas em forma de processo, numeradas por ordem de 
entrada e encaminhadas à Mesa Diretora para serem apregoadas em Plenário, sendo 
considerado como termo inicial da tramitação legislativa esta data. 
§ 2° Recebida, a Mesa Diretora imediatamente fará a distribuição dos avulsos, por meio 
eletrônico, aos Vereadores.  
§ 3º Quando, por extravio ou retenção indevida, não for possível o andamento de qualquer 
proposição, o Presidente, a requerimento de Vereador ou de ofício, fará reconstituir e 
tramitar o processo. 
§ 4º É considerado autor da proposição o primeiro signatário, sendo de apoiamento as 
assinaturas que se lhe seguirem. 
§ 5º Será considerada proposição coletiva aquela em que os signatários manifestarem, 
expressamente, a intenção de co-autoria. 
§ 6º Na correspondência relativa a moções, deverá constar, além do nome do Autor, o 
nome daqueles autorizados por ele para subscreverem-na. 
 
Art. 182. Os substitutivos, as emendas e subemendas obedecerão o disposto no artigo 178 
deste Regimento. 
§ 1º As proposições referidas no caput deste artigo permanecerão em Pauta durante 3 
(três) sessões, salvo as exceções previstas neste Regimento. 
§ 2º Concluído o período de Pauta, as proposições serão submetidas à Comissão de 
Constituição, Justiça e Ética, que emitirá parecer quanto à constitucionalidade, legalidade 
e juridicidade. 
§ 3º Emitido o parecer pela Comissão de Constituição, Justiça e Ética dentro dos prazos 
previstos neste Regimento, as proposições serão encaminhadas às demais Comissões 
competentes ou ao Plenário. 
 
Art. 183. Após o exame das Comissões, as proposições recebidas em Plenário, serão 
incluídas na Ordem do Dia, observado o disposto neste Regimento. 
 
Art. 184. O autor poderá requerer a retirada da proposição: 
I - ao Presidente, antes de haver recebido parecer ou com parecer contrário; 
II - ao Plenário, nos demais casos. 
§ 1º A proposição de Comissão só poderá ser retirada a requerimento de seu 
Presidente, com prévia autorização da maioria de seus integrantes. 
§ 2º Para as proposições de iniciativa popular, o requerimento caberá ao representante 
legal. 
 



Art. 185. Ao final da sessão legislativa, os Vereadores deverão devolver à Mesa Diretora 
as proposições em tramitação que estiverem em seu poder para relato, ciência de 
andamento ou outro motivo qualquer e ao protocolo as proposições retiradas para 
consulta. 
Parágrafo único. Por meio de Resolução da Mesa Diretora, serão fixadas as regras para 
consulta, retirada e devolução dos projetos arquivados. 
 
Art. 186. Todas as proposições que não forem votadas até o final da legislatura serão 
arquivadas. 
§ 1º Os projetos desarquivados em nova Legislatura, inclusive os de iniciativa do 
Executivo, retomarão sua tramitação do ponto onde se encontravam quando do 
arquivamento obedecendo os prazos a contar de seu apregoamento, desconsiderando para 
esse efeito o período do recesso. 
§ 2º Quando se tratar de matéria financeira, será ouvida a Comissão de Orçamento e 
Finanças, mesmo que já se tenha manifestado anteriormente. 
 
Art. 187. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto 
de novo projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos 
da Câmara Municipal ou mediante a subscrição de 5% (cinco por cento) do eleitorado do 
Município, bairro ou comunidade rural, conforme o interesse e abrangência da proposta. 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

DA URGÊNCIA 
 
Art. 189. O Prefeito poderá solicitar urgência para os projetos de iniciativa do Poder 
Executivo. 
 
Art. 190. A urgência não dispensa: 
a) parecer das Comissões, em reunião conjunta. 
 
Art. 191. A urgência altera o regime de tramitação de uma proposição, abreviando-se o 
processo legislativo. 
§ 1º Protocolado o projeto de urgência o mesmo será lido na Ordem do Dia e encaminhado 
às Comissões competentes que, em reunião conjunta, terão o prazo de até 7 (sete) dias 
úteis para parecer. 
§ 2º As emendas a projeto em regime de urgência deverão ser apresentadas até o 
encaminhamento do projeto as comissões. 
§ 3º Elaborado e votado o parecer, o projeto será incluído na Ordem do Dia. 
§ 4º A requerimento de Vereador, aprovado pelo Plenário, poderá ser adiada a discussão 
por 1 (uma) sessão ordinária, sendo vedado adiamento de votação. 
§ 5º O Prefeito, através do Líder do Governo ou do Líder da bancada de seu Partido, 
poderá retirar o pedido de urgência, antes do início da votação de mérito. 



 
 

CAPÍTULO V 
 

DA REDAÇÃO FINAL 
 
Art. 192. Aprovado o projeto, o processo será encaminhado à Comissão competente para 
elaboração da Redação Final. 
Parágrafo único. A Comissão poderá, independentemente de emendas, efetuar correções 
de linguagem, desde que não altere o sentido da proposição. 
 
Art. 193. A redação final é da competência: 
I - da Comissão de Orçamento, Finanças, quando se tratar de projetos de diretrizes 
orçamentárias, plano plurianual e orçamento anual; e 
II - da Comissão de Constituição, Justiça e Ética, nos demais casos. 
 
Art. 194. A redação final será elaborada dentro de: 
I - 2 (dois) dias úteis, a contar da aprovação do projeto; e 
II – 1 (um) dia útil, a contar da aprovação do projeto, em caso de urgência. 
§ 1º A requerimento fundamentado da Comissão competente, poderá o Presidente da 
Câmara determinar outro prazo para elaboração da Redação Final. 
§ 2º A Comissão poderá apresentar emendas à Redação Final para evitar absurdo 
manifesto ou corrigir contradição evidente ou incoerência notória, desde que não fique 
alterado o sentido da proposição. 
§ 3º A emenda à redação final será encaminhada à Mesa Diretora a partir da publicação 
dos avulsos e poderá ser deferida, de plano, pelo Presidente. 
§ 4° Elaborada a Redação Final, a proposição será encaminhada ao Plenário, ingressando 
de imediato na Ordem do Dia para votação, sem discussão. 
§ 5º Se a Redação Final tiver de ser corrigida após aprovada pelo Plenário, cabe ao 
Presidente determinar as providências e, se houver sido feita a remessa de autógrafos ao 
Executivo, será pedida a sua devolução. 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
 

DO VETO 
 
Art. 195. O projeto aprovado pela Câmara será enviado ao Prefeito no prazo estipulado 
no art. 45 da Lei Orgânica Municipal, contados da data da aprovação da Redação Final. 
 
Parágrafo único. No que diz respeito à sanção, promulgação e veto, aplica-se o disposto 
no art. 45 da Lei Orgânica Municipal. 
 



Art. 196. Na apreciação do veto, será observada a seguinte tramitação: 
I - o veto será comunicado ao Plenário ou à Comissão Representativa quando do seu 
recebimento; 
II - o projeto vetado, juntamente com as razões do veto, será distribuído às Comissões 
afins com os fundamentos do veto para receber parecer; 
III - o projeto vetado será incluído na Ordem do Dia em até 30 (trinta) dias, contados da 
data do seu recebimento; e 
IV - esgotado o prazo do inciso III sem manifestação definitiva do Plenário, a deliberação 
acerca das demais proposições será sobrestada enquanto não for finalizada a votação do 
projeto vetado. 
Parágrafo único. A votação do projeto vetado observará as disposições constantes neste 
Regimento sobre a matéria. 
 

CAPÍTULO VII 
 

DA CONTAGEM DOS PRAZOS 
 
Art. 197. Na contagem dos prazos relativos ao processo legislativo, excluir-se-á o dia do 
começo e incluir-se-á o do vencimento. 
§ 1º Os prazos não iniciam em dias não úteis: sábados, domingos e feriados. 
§ 2º Quando o prazo expirar em sábado, domingo ou feriado, será prorrogado até o 
primeiro dia útil subsequente. 
§ 3º É considerado dia útil suspensão do expediente por ponto facultativo. 
§ 4º A contagem dos prazos não inicia no período de recesso e, caso em curso, será 
suspensa. 
 
Art. 198. O prazo em horas, quando seguir prazo em dias, inicia às 18 (dezoito) horas do 
último dia útil. 
Parágrafo único. O prazo em horas fica suspenso à zero hora de sábado ou feriado, 
reiniciando-se a contagem à zero hora do primeiro dia útil subsequente. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

DA REFORMA DO REGIMENTO 
 
Art.199. O Regimento da Câmara somente poderá ser alterado através de Projeto de 
Resolução proposto: 
I - pela Mesa; 
II - por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos integrantes da Câmara. 
 
Art. 200. O  projeto será encaminhado à Comissão Especial, criada para esse fim, para 
emitir parecer. 



§ 2º O projeto, com pareceres, será incluído na Ordem do Dia para discussão e votação 
em 2 (dois) turnos, com interstício de 07 (sete) dias entre uma e outra. 
§ 3° Considerar-se-á aprovado o projeto que obtiver, nos 2 (dois) turnos de votação, 2/3 
(dois) terços dos votos favoráveis dos da Câmara. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 

DA REFORMA DA LEI ORGÂNICA 
 
Art. 201. A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta: 
I - de 1/3 (um terço) dos Vereadores;e 
II - do Prefeito Municipal. 
 
Art. 202. o projeto de emenda será encaminhado à Comissão Especial, criada para esse 
fim para emitir parecer. 
§ 2º O projeto, com pareceres, será incluído na Ordem do Dia para discussão e votação 
em 2 (dois) turnos, com interstício de 07 (sete) dias entre uma e outra. 
§ 3º Considerar-se-á aprovado o projeto que obtiver, nos 2 (dois) turnos de votação, 2/3 
(dois terços) dos votos favoráveis dos da Câmara. 
 
Art. 203. Aprovada a redação final, a Mesa promulgará a Emenda à Lei Orgânica dentro 
de 72 (setenta e duas) horas, com o respectivo número de ordem, e a fará publicar. 
 
 

CAPÍTULO X 
 

DA DELIBERAÇÃO DOS PROJETOS DE CONSOLIDAÇÃO 
 
Art. 204. A consolidação consistirá na integração de todas as leis pertinentes à 
determinada matéria, num único diploma legal, revogando-se formalmente as leis 
incorporadas à consolidação, sem modificação do alcance nem interrupção da força 
normativa dos dispositivos consolidados. 
Parágrafo único. Até ser editada lei municipal sobre a matéria, nos projetos de 
consolidação, poderão ser feitas as alterações previstas na Lei Complementar Federal nº 
95, de 26 de fevereiro de 1998, e alterações posteriores. 
 
Art. 205. Os projetos de consolidação poderão ser apresentados: 
I - pelo Prefeito; e 
II - pela Mesa da Câmara Municipal; 
III - pelas Comissões da Câmara Municipal;e 
IV - pelo Vereador. 
 



Art. 206. O projeto de consolidação terá tramitação simplificada, conforme segue, 
aplicando-se na omissão de regramento específico as disposições desta Resolução 
relativas ao procedimento ordinário: 
I - após ser apregoado e até a deliberação final, o projeto será disponibilizado na página 
da Câmara Municipal na internet para consulta e recebimento de sugestões da 
comunidade; 
II - cumprido o período da Pauta, o projeto será encaminhado para a Comissão de 
Constituição, Justiça e Ética para parecer; 
III - o projeto será arquivado na hipótese da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
aprovar parecer pela rejeição da matéria, em caso contrário, será incluído na Ordem do 
Dia para discussão e votação; e 
IV - as emendas ao projeto de consolidação somente serão aceitas para correções técnicas, 
sendo inadmitidas aquelas que modifiquem o alcance dos dispositivos consolidados. 
 

TITULO VI 
 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Art. 207. As Comissões previstas neste Regimento serão integradas pelos membros já 
eleitos e empossados para a presente Sessão Legislativa. 
 
Art. 208. As proposições em andamento terão seu prosseguimento pelo Regimento 
anterior até o final de sua tramitação. 
 
 

TITULO VII 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 209. O Poder Legislativo do Município é exercido pela Câmara Municipal, composta 
de acordo com os preceitos da Constituição Federal e legislação eleitoral vigente. 
 
Art. 210. As deliberações da Câmara serão sempre tomadas por voto aberto, não sendo 
permitida votação secreta. 
 
Art. 211. Ao término da Sessão Legislativa as proposições constantes da pauta serão 
transferidas para a Pauta da primeira Sessão Ordinária da Sessão Legislativa, obstruindo 
o encaminhamento de toda e qualquer proposição encaminhada no ano em curso. 
 
Art. 212. Da meia-noite do dia 31 de dezembro do ano final de uma legislatura até o 
horário da eleição e posse da nova Mesa Diretora da Câmara, o Vereador eleito mais 
idoso, assumirá a condução do Poder Legislativo em eventual calamidade pública ou 
necessidade de participação inevitável deste Poder. 
 



Parágrafo Único: Se reeleito o Presidente da Mesa Diretora da Câmara assumirá a 
condução do Poder Legislativo no caso do caput.  

 

Art. 213. A Mesa Diretora da Câmara disciplinará o empréstimo da sede da Câmara a 
terceiros. 
 
Art. 214. Propagandas de cunho político-partidárias são permitidas apenas com visual 
para o interior das Bancadas ou Gabinetes dos Vereadores. 
 
Art. 215. Fica revogada a Resolução nº 010 de 1991. 
 
Art. 215. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.  
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