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ADMINISTRAÇÃO DDO EEXCELENTISSÍMO SSR. PPREFEITO MMAURÍCIO MMARQUES DDOS SSANTOS

DECRETO Nº. 5.505, 
DE 5 DE JANEIRO DE 2009.

Exonera todos os ocupantes de Cargos
Comissionados e detentores de Funções
de Confiança ou Gratificada bem como
de Chefias de Base, existentes no âmbito
do Poder Executivo Municipal, e deter-
mina outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de sua com-
petência, tal como definida no art. 74, in-
cisos I, IV, XII e XIV da Lei Orgânica do
Município e tendo em vista o início de no-
va gestão municipal,

DECRETA:

Art. 1º - Ficam exonerados todos os
ocupantes de Cargos Comissionados e de-
tentores de Funções de Confiança ou
Gratificadas, bem como de Chefias de Ba-
se, existentes no âmbito do Poder Execu-
tivo Municipal.

Art. 2º - Excetuam-se desta determi-
nação coletiva somente os Cargos ou
Funções cujo provimento ocorreu para
Diretor de Unidade de Saúde (Níveis 1,
2 e 3), bem como, os profissionais do Pro-
grama Saúde da Família - PSF (Médico,
Enfermeiro, Auxiliar de Enfermagem,
Odontólogo e Auxiliar de Consultório
Dentário), Diretor de Escola (Níveis 1, 2
e 3), Diretor de Creche, Vice-Diretor de
Escola (Níveis 1, 2 e 3), Consultor Jurí-
dico do Prefeito, os ocupantes dos car-
gos de Secretários Municipais, e ainda os
decorrentes de processo de votação dire-
ta para mandato temporário, tal como o-
corre com a Função Pública de Con-
selheiro Tutelar instituída pela Lei n.
1.335/2007.

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições
em contrário.

Parnamirim, 5 de janeiro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Art.2º - Esta Portaria entra em vigor
na data de sua publicação.

Parnamirim, 27 de Janeiro de 2009.

FRANCISCO DAS 
CHAGAS R. DE SOUSA

Secretário Municipal de Administração
e dos Recursos Humanos

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0031/2009               
PARNAMIRIM,

06 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas e de conformi-
dade às disposições da Lei Complementar
Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro de 2007.

RESOLVE: 

1º. Nomear CARLOS ANTÔNIO
FERNANDES LOPES, para exercer o
cargo em comissão de Coordenador de
Administração e Orçamento, lotado na
Secretaria Municipal de Obras Públicas,
a partir de 06 de janeiro de 2009.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0053/2009               
PARNAMIRIM, 

06 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM,no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas e de conformi-
dade às disposições da Lei Complementar
Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro de 2007.

RESOLVE: 

1º. Nomear RENATA KENNY DE
SOUZA RODRIGUES para exercer o
cargo em comissão de Encarregada de Ser-
viço, lotada na Secretaria Municipal de
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PORTARIA Nº. 001/2009
SEARH

O SECRETÁRIO MUNICIPALDE
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS
HUMANOS, no uso das atribuições que
lhe são conferidas pelos artigos 194 e 198,
da Lei Municipal nº 140, de 25 de Julho
de 1969,

CONSIDERANDO o recebimento de
comunicação de ocorrência, feita pelo res-
ponsável pelo controle de frota e com-
bustíveis deste Município, através do
Memorando nº 001/09, de 27 de Janeiro de
2009, o qual relata situação de desacato e
insubordinação realizados por servidor que
atua na manutenção e operação dos equi-
pamentos desta Prefeitura;

CONSIDERANDO, ainda, a gravi-
dade do fato relatado e que os atos admin-
istrativos devem ser pautados pelos princí-
pios da legalidade, moralidade, devido
processo legal, publicidade, entre outros,
RESOLVE:

Art.1º - Designar os servidores
LEONARDO CAMPOS DE SOUZA, ma-
trícula nº 5648; ERINALDO DE SOUZA
MEDEIROS; matrícula nº 7510 e REGI-
NALDO GUIMARÃES DA ROCHA;
matrícula nº 1599, para, sob a presidência
do primeiro, constituir a Comissão
Especial de Sindicância, devendo, ela, no
prazo de 30(trinta) dias, apurar os fatos e
informar quanto à existência de eventuais
situações irregulares ou delituosas.
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Administração e dos Recursos Humanos,
a partir de 06 de janeiro de 2009.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0093/2009               
PARNAMIRIM, 

06 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM,no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas e de conformi-
dade às disposições da Lei Complementar
Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro de 2007.

RESOLVE: 

1º. Nomear JANEIDE SILVA DO
NASCIMENTO SOUZApara exercer o
cargo em comissão de Assistente de Gabi-
nete Nível I, lotada no Gabinete do Prefei-
to, a partir de 06 de janeiro de 2009.

2º. Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0113/2009
PARNAMIRIM, 

07 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN,no uso de suas atri-
buições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar para compor o Con-
selho de Alimentação Escolar - CAE com
mandato de 02 (dois) anos, os Conselhei-
ros abaixo relacionados:

1.REPRESENTANTES DO PODER
EXECUTIVO MUNICIPAL:

Titular: MARIA RAIMUNDA DA
SILVA

Suplente: ANTÔNIAEDÊNER FON-
SECA DOS SANTOS

2. REPRESENTANTES DO PODER
LEGISLATIVO:

Titular: KÁTIADE CARVALHO LI-
MA PIRES

Suplente: FRANCISCO GILDÁSIO
DE FIGUEREDO

3. REPRESENTANTES DOS PAIS
DE ALUNOS:

Titular: VERA LÚCIA DE JESUS

FERREIRA
Suplente: VIVIANE COSTA SO-

BRINHO DE ALMEIDA
Titular: LÚCIADE FÁTIMADASIL-

VA SANTOS
Suplente: JOSÉ FERREIRADASILVA

4. REPRESENTANTES DOS PRO-
FESSORES:

Titular: EDNA MARIA VASCON-
CELOS DE BRITO

Suplente: JOSEVALDO FLOREN-
TINO DA SILVA

Titular: ELMAMARIARANGELDE
SÁ FRANÇA

Suplente: FRANCISCA MARILDA
PINHEIRO DA SILVA

5. REPRESENTANTES DA SO-
CIEDADE CIVIL:

Titular: GELZA FRASSINETE BE-
ZERRA GUEDES

Suplente: ROBINSON LUÍS VITAL
FREIRE

2º. Fica revogada a Portaria nº. 1.722/
2007, de 02 outubro de 2007, e suas altera-
ções posteriores.

3º. Publique-se e cumpra-se, retroa-
gindo seus efeitos a 06 de janeiro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0140/2009
PARNAMIRIM, 

12 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN,no uso de suas atri-
buições que lhe confere o art. 74, inciso
XII, da Lei Orgânica do Município e o
Ofício 005/2009 do Tribunal de Justiça do
Rio Grande do Norte.

RESOLVE:

Colocar à disposição do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Norte
a servidora LAÍSE SILVANE TOMAZ
DO NASCIMENTO, matrícula nº. 8626,
Agente Administrativo, pertencente ao
Quadro Pessoal desta Municipalidade,
sem ônus para o órgão cedente.

Publique-se. Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0152/2009 
PARNAMIRIM, 

06 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art. 74, incisos VI
e XII, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

1º. DESIGNAR, para exercerem as
atribuições legais de Pregoeiro, os servi-
dores abaixo relacionados:

EINSTEIN ALBERTO PEDROSA
MANIÇOBA, MAT. Nº 4407,

HUGLENISE IDUÍNO DE OLI-
VEIRA, MAT. Nº 4083,

2º. DESIGNAR, para participarem da
Equipe de Apoio, os seguintes servidores:

JUREMA JANAÍNA SOUZA DE
OLIVEIRA, MAT. Nº 8420,

RENATA KENNY DE SOUZA RO-
DRIGUES, MAT. Nº 4636,

TATIANA DE AQUINO DANTAS,
MAT. Nº 8575

3º. Publique-se e Cumpra-se.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA Nº. 0166/2009
PARNAMIRIM, 

14 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas e de conformi-
dade às disposições da Lei Complementar
Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro de 2007.

RESOLVE: 

1º. Nomear MANOEL MULATO
NETO para exercer o cargo em comis-
são de Coordenador da Regional do Oeste,
lotado na Secretaria Municipal de Servi-
ços Urbanos.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagin-
do seus efeitos a 06 de janeiro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

acesse o site: parnamirim. rn.
gov.br e fique por dentro das ações

realizadas no município
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PORTARIA Nº. 0172/2009
PARNAMIRIM,

14 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas e de conformi-
dade às disposições da Lei Complementar
Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro de 2007.

RESOLVE: 

1º. Nomear ALEXANDRE MAG-
NO FERNANDES PEREIRApara exer-
cer o cargo em comissão de Assistente de
Gabinete Nível I, lotado no Gabinete Civil
- GACIV.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagin-
do seus efeitos a 06 de janeiro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0209/2009 
PARNAMIRIM, 

14 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas e de con-
formidade às disposições da Lei Comple-
mentar Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro
de 2007.

RESOLVE: 

1º. Nomear FÁTIMA MARIA DE
FREITAS MOREIRA para exercer o
cargo em comissão de Gerente de Proteção
Social Básica, lotada na Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento Social e Habi-
tação.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagin-
do seus efeitos a 06 de janeiro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0235/2009
PARNAMIRIM, 

14 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas e de con-
formidade às disposições da Lei Comple-
mentar Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro
de 2007.

RESOLVE: 

1º. Nomear MARIADE LOURDES
DOS SANTOS para exercer o cargo em
comissão de Encarregada de serviço, lota-
da na Secretaria Municipal de Administra-
ção e dos Recursos Humanos.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagin-
do seus efeitos a 06 de janeiro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0269/2009  
PARNAMIRIM, 

14 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas e de con-
formidade às disposições da Lei Comple-
mentar Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro
de 2007.

RESOLVE: 

1º. Nomear MARILISI ALVES DOS
SANTOS FREITAS para exercer o car-
go em comissão de Coordenadora de
Administração e Finanças, lotada na Se-
cretaria Municipal de Administração e dos
Recursos Humanos - SEARH.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagin-
do seus efeitos a 06 de janeiro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0283/2009
PARNAMIRIM, 

14 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas e de con-
formidade às disposições da Lei Comple-
mentar Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro
de 2007.

RESOLVE: 

1º. Nomear CLÉZIO JOSÉ SI-
MÕES BARBOSApara exercer o cargo
em comissão de Gerente de Gestão de
Resíduo Sólido, lotado na Secretaria Mu-
nicipal de Limpeza Urbana - SELIM.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagin-

do seus efeitos a 06 de janeiro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0321/2009
PARNAMIRIM, 

14 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas e de con-
formidade às disposições da Lei Comple-
mentar Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro
de 2007.

RESOLVE: 

1º. Nomear MARIAKLÉCIAROSI-
MARY GALVÃO, para exercer o cargo
em comissão de Secretária Administra-
tiva, lotada na Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer - SEMEL.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagin-
do seus efeitos a 06 de janeiro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0324/2009
PARNAMIRIM, 

14 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe são conferidas e de con-
formidade às disposições da Lei Comple-
mentar Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro
de 2007.

RESOLVE: 

1º. Nomear VALDEMIR RANGEL
DASILVApara exercer o cargo em comis-
são de Encarregado de Serviço, lotado na
Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social e Habitação - SEDES.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagin-
do seus efeitos a 06 de janeiro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

acesse o site: parnamirim. rn.
gov.br e fique por dentro das ações

realizadas no município
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PORTARIA Nº. 0328/2009 
PARNAMIRIM, 

14 DE JANEIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM, no uso de suas atribuições
legais que lhe são conferidas e de conformi-
dade às disposições da Lei Complementar
Nº. 022/2007, de 27 de fevereiro de 2007.

RESOLVE: 

1º. Nomear AURELIO LUIZ BAR-
BOSA DA SILVA para exercer o cargo
em comissão de Encarregado de Serviço,
lotado na Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Social e Habitação - SEDES.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagin-
do seus efeitos a 06 de janeiro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

PORTARIA Nº. 0764/2009
PARNAMIRIM, 

03 DE FEVEREIRO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN, no uso de suas a-
tribuições constitucionais,

RESOLVE: 

1º Tornar sem efeito a Portaria nº. 0230/
2009, de 14 de janeiro de 2009, publicada no
Boletim Oficial do Município nº. 56, edição
do dia 27 de janeiro de 2009, que designou
LETÍCIO FERNANDES QUEIROZ NE-
TOpara exercer a Função Gratificada 2 - FG2.

2º. Publique-se. Cumpra-se, retroagin-
do seus efeitos a 06 de janeiro de 2009.

MAURÍCIO MARQUES DOS SANTOS
Prefeito

PORTARIA N º 02 DE 02 DE
FEVEREIRO DE 2009.

O Secretário da Tributação do Municí-
pio de Parnamirim, no uso de suas atribui-
ções legais previstas no item 15 do anexo
a Lei Complementar n º 22, de 27 de fe-
vereiro de 2007,

RESOLVE:

Conferir a KATHIA FRASSINET-
TI PALHANO DE OLIVEIRA BE-
ZERRA, matrícula n º 4706, o desenvol-
vimento das seguintes atribuições:

I - Administração dos recursos hu-
manos quanto à freqüência, férias e escala
de férias, licenças, diárias; acompanha-
mento do cumprimento dos deveres fun-
cionais, das proibições e das incompatibi-
lidades dos colaboradores servindo nesta
Secretaria; 

II - Gerir os recursos financeiros,
modalidade adiantamento, propondo,
mensalmente, sua liberação para apli-
cação nas aquisições de produtos e servi-
ços de pronto pagamento, prestando con-
tas no prazo improrrogável de trinta (30)
dias do seu recebimento.

III - Cumpra-se.

Parnamirim- RN, 02 de fevereiro de
2009.

JOSÉ JACAÚNA DE ASSUNÇÃO
Secretário Municipal de Obras

MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

DISTRATO DO CONTRATO Nº.
148/2008 - DISTRATANTES: MUNICÍ-
PIO DE PARNAMIRIM / PISO ATETO
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO
LTDA- CNPJ: 35.275.841/0001-96 - OB-
JETO: Serviços de Iluminação Pública e
Urbanização de 3.652,17 m2 de Canteiro,
Serviços de Iluminação Pública e Urba-
nização de 1.159,44 m2 de Canteiro e Ser-
viços de Iluminação Pública e Urbaniza-
ção de 320,14 m2 de Canteiro, bairro Rosa
dos Ventos, Parnamirim/RN - VALOR:
R$ 310.650,45 (trezentos e dez mil, seis-
centos e cinqüenta reais e quarenta e cin-
co centavos). PRAZO DE VIGÊNCIA:
120 (cento e vinte) dias. MODALIDADE
DE LICITAÇÃO: Tomada de Preços n°
030/2008 - DOTAÇÃO FINANCEIRA:
Recursos Próprios (FPM, ICMS, IPTU).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.281
- Secretaria Municipal de Obras Públicas;
15.541.1-246 - Programa  Parnamirim
Verde e 4.4.90.51 - Obras e Instalações.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 13 de janeiro de 2009.

NAUR FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

PÚBLICAS

MAXIMILIANO  ALEXANDRE
CABRALATY

PISO A TETO CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÃO LTDA

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 205/
2007/SEMOP. CONTRATANTES: MU-
NICÍPIO DE PARNAMIRIM/ ESCALA
ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.811.
982/0001-15 - OBJETO: Prorrogar os
prazos de execução e vigência por mais
150 (cento e cinqüenta) dias, de 28.01.09
a 27.06.09 e de 24.02.09 a 24.07.09, re-
spectivamente, referente aos serviços de
construção de Creche Modelo - Passagem
de Areia, Parnamirim/RN. MODALI-
DADE DE LICITAÇÃO: TOMADADE
PREÇO N° 024/2007 - RECURSOS:
Próprios (FPM, ICMS, IPTU) e FUN-
DEB. 02.060 -Secretaria Municipal de
Educação e Educação; 12.361.2-013 -
Manutenção do Ensino Fundamental -
40% - FUNDEF/FUNDEB; 4.4.90.51 -
Obras e Instalações - FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: - Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Parnamirim/RN,
06 de janeiro de 2009.

NAUR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Obras Públicas

*REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/
2009 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / VASCONCELOS
ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES
LTDA- CNPJ: 08.024.911/0001-60 - OB-
JETO: Serviços de Reforma da Sala do
Prefeito e Reforma e Ampliação do Audi-
tório do Gabinete, Centro Administrativo,
Rua Tenente Medeiros, Centro, Parna-
mirim/RN - VALOR: R$ 145.672,04 (cen-
to e quarenta e cinco mil, seiscentos e se-
tenta e dois reais e quatro centavos) - PRA-
ZO DE VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte)
dias - MODALIDADE DE LICITAÇÃO:
CONVITE Nº 001/2009/SEMOP - RE-
CURSOS: Próprios (FPM, ICMS, IPTU)
- ELEMENTO DE DESPESAS: 02.111
- Gabinete Civil; 04.122.1-201 - Am-
pliação e Reforma do Centro Administra-
tivo Municipal e 4.4.90.51 - Obras e Ins-
talações - FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL:  Lei Nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores. Parnamirim/RN, 10 de
fevereiro de 2009.

NAUR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Obras Públicas

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO

EXTRATOS
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ADITIVO AO CONTRATO Nº 188/
2008. CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / ENTECO EN-
GENHARIALTDA- CNPJ: 08.571. 762/
0001-50  - OBJETO: Prorrogação dos pra-
zos de execução por mais 60 (sessenta)
dias e o de vigência por mais 30 (trinta)
dias, a contar de 23.01.09 a 24.03.09 e de
21.02.09 a 23.03.09, respectivamente, ref-
erente aos Serviços de Pavimentação
Asfáltica em CBUQ da Rua Santo Antô-
nio, bairro de Parque Industrial, Parna-
mirim/RN - MODALIDADE DE LICI-
TAÇÃO: Tomada de Preços nº 040/ 2008/
SEMOP - RECURSOS: Próprios (FPM,
ICMS, IPTU) e Royalties. 02.281 -Secre-
taria Municipal de Obras Públicas; 15.
451.1-248 - Minha Rua Melhor - Pavi-
mentação e  4.4.90.51 - Obras e Instala-
ções. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Modalidade de Licitação: Tomada de Pre-
ços n° 040/2008,  Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Parnamirim/ RN,
14 de janeiro de 2009.

NAUR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Obras Públicas

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 201/
2008 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / VICTOR CRUZ
SERVIÇOS TERCERIZADOS LTDA -
CNPJ: 09.302.901/0001-02- OBJETO:
Serviços de Varrição, Capinação, Pintura de
Meio Fio, Catação e Locação de Caminhão
com Carroceria de Madeira, destinados ao
litoral, abrangendo Pium, Cotovelo e Pirangi
Praia, Parnamirim/RN - VALOR: R$ 142.
040,00 (cento e quarenta e dois mil e qua-
renta reais) - PRAZO DE VIGÊNCIA: 150
(cento e cinqüenta) dias - MODALIDADE
DE LICITAÇÃO: CONVITE Nº 151/2008
- DOTAÇÃO FINANCEIRA: Recursos
Próprios (FPM, ICMS, IPTU); DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: 02.211 - Secretaria
Municipal de Limpeza Urbana; 15.452.2-
301 - Serviço Limpeza Urbana e Coleta de
Lixo e 3.3. 90.39 - Outros Serviços de Ter-
ceiros - Pessoa Jurídica.. Parnamirim/ RN,
05 de dezembro de 2008.

PAULO PEDROZA
MAGALHÃES ALVES 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
LIMPEZA PÚBLICA

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO IVTERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 119/2007. CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / LIDERANÇAMUDANÇAS

E TRANSPORTES LTDA- ME - OBJETO:
Prorrogação do contrato de prestação de
serviços de locação, por 04 (quatro) meses,
de 01 de janeiro de 2009 a 30 de abril de 2009
- PRÓPRIOS (FPM, ICMS E IPTU) -
Elemento de Despesa: 3.3.90.39 - Outros
Serviços de Terceiros - PJ. - FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: CONVITE Nº 031/2007
e Artigo 57, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores. Parnamirim/RN,
26 de dezembro de 2008.

AGNELO ALVES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/
2009 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / FAMA COMÉR-
CIO E SERVIÇO LTDA - ME. - OBJE-
TO: Aquisição de combustíveis, em cará-
ter emergencial, destinados à frota mu-
nicipal. VALOR: R$ 449.636,24 (Quatro-
centos e quarenta e nove mil, seiscentos
e trinta e seis reais e vinte e quatro cen-
tavos). VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias. -
RECURSOS: PRÓPRIOS(IPTU/ ICMS/
FPM)/ PSF/FMS/PACS e ENDEMIAS.
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30
- Material de Consumo. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 09 de janeiro de 2009.

FRANCISCO DAS CHAGAS 
RODRIGUES DE SOUSA
Secretário de Administração 

e dos Recursos Humanos

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/
2009 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / AGÊNCIAAERO-
TUR LTDA - OBJETO: Contratação de
empresa especializada no ramo para for-
necimento de passagens aéreas no âm-
bito nacional e internacional para aten-
der às necessidades da Prefeitura
Municipal de Parnamirim/RN. VALOR:
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). VI-
GÊNCIA: até 31 de dezembro de 2009.
RECURSOS: Recursos: PRÓPRIOS
(IPTU/ICMS/ FPM). - ELEMENTO DE
DESPESAS: 3.3.90.33 - Passagens e de-
spesas com locomoção. - FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Convite nº 002/2009
e Lei Nº 8.666/93 e suas alterações pos-
teriores. Parnamirim/RN, 29 de janeiro
de 2009.

SÔNIA MARIA DA SILVAARAÚJO
Secretária-Chefe do Gabinete Civil

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/
2009 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM / PHOSPODONT LTDA.
- OBJETO: Aquisição de medicamentos e-
mergencial anti-diabéticos e anti-hiperten-
sivos, asma e renite. VALOR: R$ 335.605,00
(Trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e
cinco reais). VIGÊNCIA: até 30 de abril de
2009. RECURSOS: F.M.S/ANTI-DIABÉ-
TICOS/ HIPER/ ASMA/RENITE - ELE-
MENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30 -
Material de Consumo - FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: DL nº 005/2009-SEARH e
Lei Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 29 de janeiro de 2009.

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/
2009 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / DENTALMÉDICA
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT-
DA. - OBJETO: Aquisição de material
odontológico e médico hospitalar, VALOR:
R$ 1.083.592,05 (Hum milhão, oitenta e três
mil, quinhentos e noventa e dois reais e cin-
co centavos). VIGÊNCIA: até 30 de abril de
2009. RECURSOS: Fundo Municipal de
Saúde - F.M.S - ELEMENTO DE DESPE-
SAS: 3.3.90. 30 - Material de Consumo -
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dispensa
de Licitação nº 005/2009 e Lei Nº 8.666/93
e suas alterações posteriores. Parnamirim/
RN, 29 de janeiro de 2009.

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/
2009 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / CIRÚRGICA BE-
ZERRA DISTRIBUIDORA LTDA. -
OBJETO: Aquisição, em caráter emergen-
cial, de medicamentos de Farmácia Básica.
VALOR: R$ 561.417,90 (Quinhentos e ses-
senta e um mil quatrocentos e dezessete reais
e noventa centavos). VIGÊNCIA: até 30
de abril de 2009. RECURSOS: F.M.S/FAR-
MÁCIABÁSICA- ELEMENTO DE DE-
SPESAS: 3.3.90.30 - Material de Consumo
- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DL nº
005/2009-SEARH e Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Parnamirim/RN, 30
de janeiro de 2009.

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde
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MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/
2009 - CONTRATANTES: MUNI-CÍPIO
DE PARNAMIRIM / CIRUFARMA CO-
MERCIAL LTDA. - OBJETO: Aquisição,
em caráter emergencial, de medicamentos da
farmácia básica. VALOR: R$ 569. 321,00
(Quinhentos e sessenta e nove mil e trezen-
tos e vinte e um reais). VIGÊNCIA: até 30
de abril de 2009. RECURSOS: F.M.S/
FARMÁCIA BÁSICA - ELEMENTO DE
DESPESAS: 3.3.90.30 - Material de Con-
sumo - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DL
nº 005/2009-SEARH e Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores. Parnamirim/RN, 29
de janeiro de 2009.

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 011/
2009 - CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM / PRONTOMÉDICAPRO-
DUTOS HOSPITALARES LTDAME. - OB-
JETO: Aquisição, em caráter emergencial, de
material odontológico (instrumentais) e médi-
co-hospitalar. VALOR: R$ 570.539,49 (Qui-
nhentos e setenta mil, quinhentos e trinta e nove
reais e quarenta e nove centavos). VIGÊNCIA:
até 30 de abril de 2009. RECURSOS: Fundo
Municipal de Saúde - F.M.S - ELEMENTO
DE DESPESAS: 3.3.90.30 - Material de
Consumo - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Dispensa de Licitação nº 005/2009 e Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/ RN, 29 de janeiro de 2009.

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO II TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 033/2007. CONTRA-
TANTES: MUNICÍPIO DE PARNAMIR-
IM/RN/INTERNET SERVIÇOS LTDA -
OBJETO: Prorrogar o prazo do contrato de
prestação de serviços de instalação e provi-
mento de internet a rádio, por mais por 12
(doze) meses, de 01 de janeiro de 2009 a 31
de dezembro de 2009. RECURSOS: Próprios
(ICMS/FPM/IPTU)/FUNDEB.  Elemento
de Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de
Terceiros - Pessoa Jurídica. - FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Inexigibilidade nº 001/
2007 e Artigo 57, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93
e suas alterações posteriores. Parnamirim/
RN, 30 de dezembro de 2008.

AGNELO ALVES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO
ADITIVO AO CONTRATO Nº 143/
2008. CONTRATANTES: MUNICÍPIO
DE PARNAMIRIM / SUPRINOR-
SUPRIMENTOS DO NORDESTE LT-
DA-ME - OBJETO: Aditar o valor de R$
49.948,68 (Quarenta e nove mil, nove-
centos e quarenta e oito reais e sessenta e
oito centavos), correspondente a 25% do
contrato de fornecimento de gêneros ali-
mentícios para atender ao Hospital
Materno Infantil Dr. Sadi Mendes, Uni-
dade Mista Dep. Márcio Marinho e
CAPsad,    FMS - Fundo Municipal de
Saúde .  Elemento de Despesa: 3.3.90.30
- Material de Consumo. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: TPnº 006/2008 e Artigo
65, Inciso II, da Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.  Parnamirim/RN,
20 de novembro de 2008.

AGNELO ALVES
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DAINEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 001/2009 - CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / V & J TURISMO E EVEN-
TOS LTDA-EPP- OBJETO: Prestação de
serviço de locação de 03 (três) stands
medindo 18m² cada um, com a finalidade
de atender artesãos do Município de
Parnamirim na "14ª FIART RN - Feira
Internacional de Artesanato",  no período
de 23 de janeiro a 01 de fevereiro de 2009.
- VALOR: R$ 11.880,00 (Onze mil, oito-
centos e oitenta reais).. RECURSOS: F-
MAS - ELEMENTO DE DESPESAS:
3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros
- PJ. - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Art. 25, caput, da Lei Nº 8.666/93 e suas
alterações posteriores.  Parnamirim/RN,
14 de janeiro de 2009. 

MARTA LOPES FERREIRA
Secretária Municipal de Desenvolvimento

Social e Habitação

MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM

EXTRATO DAINEXIGIBILIDADE
DE LICITAÇÃO Nº 003/2009 - CON-
TRATANTES: MUNICÍPIO DE PAR-
NAMIRIM / HIPÓLITO VICENTE DE
OLIVEIRA - OBJETO: Prestação de
serviços de locação de 02 (dois) veículos
utilitários, para transportar pacientes do
município de Parnamirim que fazem trata-
mento de hemodiálise em Natal. - VA-
LOR: R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil

reais). RECURSOS: FMS - ELEMENTO
DE DESPESAS: 3.3.90.39 - Outros Servi-
ços de Terceiros - PJ. - FUNDAMENTA-
ÇÃO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei Nº
8.666/93 e suas alterações posteriores.
Parnamirim/RN, 29 de janeiro de 2009. 

MARCIANO PAISINHO
Secretário Municipal de Saúde

Resolução nº. 008/2008.

EMENTA- Dispõe sobre o Regimento
Interno da Câmara Municipal de PAR-
NAMIRIM/RN.

A MESA DA CÂMARA MUNICI-
PAL DE PARNAMIRIM

FAZ SABER que o Plenário e o Presi-
dente promulga a presente Resolução,
com base na L.O.M. c/c o art. 314 da Reso-
lução 05/92.

TÍTULO I
Disposições Gerais

CAPÍTULO I
Da Câmara Municipal

Art. 1º. - ACâmara Municipal de Par-
namirim é a instituição pública que tem
por função o exercício do Poder Legislati-
vo no Município de Parnamirim, através
de seus Vereadores, que realizam ativi-
dades legislativas, em sede e horários
definidos por este Regimento, voltadas
para os interesses dos munícipes.

Art. 2º. - Asede da Câmara Municipal
de Parnamirim localiza-se na Avenida
Castor Vieira Régis, s/n, Cohabinal, na
cidade de Parnamirim/RN, CEP 59.140-
670.

Parágrafo único - As atividades iner-
entes à Câmara Municipal poderão ser
realizadas, provisoriamente, em outro
local, definido pela Mesa Diretora da
Câmara, em função da ocorrência de
força maior e de excepcional interesse
público.

Art. 3º. - O horário de atendimento ao
público será de 10 (dez) horas ininterrup-
tas, com início às 08:00h (oito horas) e tér-
mino às 18:00h (dezoito horas), ou outro
que venha a ser regulamentado através
de Portaria da Presidência da Casa.

Art. 4º. - As atividades da Câmara

CÂMARRA
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Municipal compreendem, além do aten-
dimento às reivindicações dos muní-
cipes, a criação, confecção, discussão e
votação de programas e projetos, fiscali-
zação, assessoramento e controle dos atos
administrativos do Poder Executivo, a-
través de seus vereadores, tendo por ob-
jetivo:

I - O interesse coletivo do povo de
Parnamirim;

II - O crescimento e desenvolvimen-
to do Município;

III - O atendimento em caráter de
urgência às áreas menos favorecidas;

IV - O desenvolvimento das políticas
públicas no âmbito regional ou munici-
pal;

V - O zelo para com a coisa pública;
VI - A fiscalização da Administração

Municipal;
VII - A assessoria e o controle políti-

co-administrativo dos atos do Poder
Executivo;

VIII - A observação dos direitos e de-
veres impostos pela Lei Orgânica
Municipal.

Seção I
Das Funções

Art. 5º. - A Câmara Municipal tem
funções precipuamente legislativas, de
controle e de assessoramento, dentro dos
limites administrativos do município de
Parnamirim e, nos termos do Artigo 35
da Lei Orgânica Municipal e pratica atos
de administração interna.

§ 1º. - Afunção legislativa da Câmara
de Vereadores consiste em deliberar so-
bre todas as matérias de competência do
Município previstas nos artigos 11, 12 e
13 da Lei Orgânica, respeitadas as reser-
vas constitucionais da União e do Estado,
mediante Leis, Decretos Legislativos e
Resoluções. (§ 1º, do Art. 35, da L.O.M.);

§ 2º. - Afunção de controle é de caráter
político-administrativo e se exerce sobre
o Prefeito, Secretários e Diretores equiva-
lentes, Mesa do Legislativo e Vereadores,
excetuados os agentes administrativos,
que se sujeitam apenas à ação hierárquica.
(§ 2º. do Art. 35, da L.O.M.);

§ 3º. - A função de assessoramento
consiste em sugerir medidas de interesse
público ao Poder Executivo, mediante in-
dicação, podendo ainda, igualmente, sug-
erir aos órgãos públicos federais e estad-
uais, e até mesmo às entidades de caráter
privado, medidas de interesse coletivo. (§
3º., do Art. 35, da L.O.M.);

§ 4º. - A atribuição administrativa da
Câmara é restrita à sua organização inter-
na, à regulamentação de seu funciona-
mento e à atribuição e direção de seus
serviços auxiliares;

§ 5º. - Aatribuição de fiscalização ex-
terna é exercida com o auxílio do Tribunal
de Contas do Estado, observado o disposto
no artigo 59 e seus parágrafos da Lei
Orgânica do Município.

Art. 6º. - ACâmara exerce ainda a fis-
calização financeira, contábil e orçamen-
tária do Município pelo sistema de cont-
role interno, atendido o disposto no arti-
go 60 e seus incisos da Lei Orgânica do
Município.

Seção II
Das Atribuições

Art. 7º. - À Câmara de Vereadores cabe
legislar, com a sanção do Prefeito, sobre
todas as matérias de competência do
Município de Parnamirim, definidas pela
Lei Orgânica do Município (arts., 11, 12
e 13) e, em especialmente sobre:

I - Tributos municipais, sua arreca-
dação e aplicação de suas rendas;

II - Autorização de isenções tribu-
tárias, anistias fiscais e remissão de dívi-
das;

III - Votar o orçamento anual e pluri-
anual de investimentos e a lei de diretrizes
orçamentárias, bem como autorizar a aber-
tura de créditos suplementares e especiais
e referendar os créditos extraordinários
abertos por Decreto Executivo, na hipó-
tese prevista no inciso III, do Art. 11, da
Lei Orgânica;

IV- Autorizar a abertura e a concessão
de empréstimos e operações de crédito,
dispondo sobre a forma e os meios de
pagamento;

V - Autorizar a concessão de uso dos
bens municipais, bem assim a permissão,
cessão, comodato, locação de bens e
serviços, inclusive aforamento de suas ter-
ras;

VI - Autorizar a concessão de auxílios
e subvenções;

VII - Autorizar a concessão de direito
real de uso de bens municipais;

VIII - Autorizar a aquisição de bens
imóveis, salvo quando se tratar de doação
sem encargo;

IX - Legislar sobre a criação, alteração,
transformação e extinção de cargos, fun-
ções ou empregos públicos, fixando-lhes
os respectivos vencimentos;

X - Votar o Plano de Desenvolvimento
Integrado;

XI - Autorizar convênios com enti-
dades públicas ou privadas e consórcios
com outros municípios ou associação de
municípios;

XII - Delimitar o perímetro urbano,
atendidos os preceitos do Estatuto da
Cidade;

XIII - Dispor sobre a denominação, al-
teração ou mudança de prédios, vias e lo-
gradouros públicos;

XIV - Estabelecer normas urbanísti-
cas, especialmente quanto ao zoneamen-
to e loteamento de áreas;

XV- Dispor sobre a concessão de pen-
sões especiais e vitalícias às viúvas de fun-
cionários, de agentes políticos e de
Prefeitos do Município;

XVI - Autorizar a alienação de bens
municipais;

XVII - Autorizar a concessão de
serviços públicos municipais;

XVIII - Dispor sobre a criação, orga-
nização e supressão de distritos, obser-
vada a legislação estadual e as disposições
da Lei Orgânica do Município (Arts., 6º a
10 da L.O.M.).

Seção III
DA COMPETÊNCIA

Art. 8º. - Compete à Câmara Munici-
pal, privativamente, entre outras, as se-
guintes atribuições:

I - Eleger a Mesa Diretora, bem como
destituí-la, na forma da Lei Orgânica e
deste Regimento;

II - Elaborar o seu Regimento Interno;

III - Organizar os seus serviços ad-
ministrativos internos e prover os cargos,
funções e empregos respectivos, inclusive
a sua extinção, transformação e criação,
fixando-lhes os vencimentos ou salários;

IV - Fixar e atualizar o subsídio do
Prefeito, do Vice-Prefeito, dos Vereadores
e Secretários Municipais, observando-se
o disposto na Lei Orgânica do Município
(Art. 39, inciso XX e XXI) e neste
Regimento;

V- Exercer, com o auxílio do Tribunal
de Contas ou órgão estadual competente,
a fiscalização financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial do Município;

VI - Autorizar o Prefeito e o Vice-
Prefeito a se ausentarem do Município,
nessa qualidade, quando a ausência for su-
perior a 15 (quinze) dias;

VII - Julgar as contas do Prefeito e da
Mesa da Câmara, deliberando sobre o
parecer do Tribunal de Contas do Estado,
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias,
contados da data de seu recebimento;

VIII - Conceder licença ao Prefeito, ao
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Vice-Prefeito e aos Vereadores e dispor
sobre as férias do Chefe do Executivo
Municipal;

IX - Fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo e sustar aqueles que exor-
bitem do poder regulamentar os dos limi-
tes de delegação legislativa, inclusive os
da administração indireta;

X - Proceder a tomada de contas do
Prefeito e da Mesa da Câmara Municipal
através de uma Comissão Temporária,
quando não apresentadas dentro de 60
(sessenta) dias após a abertura da sessão
legislativa;

XI - Autorizar a realização de em-
préstimos, operação de crédito ou acordo
externo de qualquer natureza do interesse
do Município;

XII - Processar e julgar o Prefeito e os
Vereadores por infração político-adminis-
trativa, decretando-lhes a perda dos man-
datos, por voto secreto e decisão da maio-
ria absoluta de seus membros, nos casos
previstos na Constituição Federal, na Lei
Orgânica Municipal e na Legislação
Federal aplicável à espécie;

XIII - Aprovar acordos, convênios ou
quaisquer outros instrumentos celebrados
pelo Município com a União, o Estado,
outras pessoas jurídicas de direito públi-
co interno ou entidades assistenciais;

XIV - Estabelecer e mudar, tempo-
rariamente, o local das reuniões;

XV- Convocar os Secretários Munici-
pais ou diretores equivalentes para prestar
informações ou esclarecimentos sobre
matéria de sua competência, aprazando-
se dia e hora do seu comparecimento;

XVI - Deliberar sobre o adiamento,
antecipação e a suspensão de suas reu-
niões;

XVII - Criar Comissões Temporárias,
inclusive Parlamentar de Inquérito, so-
bre fato determinado e prazo certo, desde
que se inclua na competência da Câmara,
sempre que o requerer, pelo menos, 1/3
(um terço) de seus membros, com apro-
vação da maioria absoluta;

XVIII - Conceder títulos de cidadão
honorário ou conferir homenagem a pes-
soas que, reconhecidamente, tenham
prestado relevantes serviços ao Município
ou nele tenham se destacado pela atuação
exemplar na vida pública e particular, me-
diante Decreto Legislativo aprovado por
2/3 (dois terços) de seus membros;

XIX - Conhecer da renúncia do Pre-
feito e demais detentores do mandato mu-
nicipal e decretar o seu afastamento de-
finitivo nos casos previstos em Lei;

XX - Receber o Prefeito, em reunião
previamente determinada, sempre que ele
manifeste o propósito de relatar, pessoal-
mente, assunto do interesse público, dan-

do-lhe assento à direita da Presidência da
Casa;

XXI - Suspender a execução, no todo
ou em parte, da Lei municipal declarada
inconstitucional, em ação própria, por de-
cisão transitada em julgado pelo Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do RN;

XXII - Solicitar informações ao Pre-
feito Municipal sobre assuntos referentes
à Administração;

XXII- Dar posse ao Prefeito, ao Vice-
Prefeito e aos Vereadores, conhecer de sua
renúncia e afastá-los definitivamente do
cargo, na forma estabelecida em Lei.

CAPÍTULO II
Dos Vereadores

Art. 9º. - ACâmara Municipal é repre-
sentada por seus Vereadores, que são agen-
tes políticos eleitos de acordo com a Le-
gislação Eleitoral, para exercerem o man-
dato concedido pelos munícipes através
do voto direto e secreto.

Art. 10. - O mandato de cada Vereador
terá a duração de 04 (quatro) anos, a ini-
ciar no dia 1º.de Janeiro do ano seguinte
ao pleito eleitoral, encerrando-se no dia
31 (trinta e um) de dezembro do quarto
ano consecutivo.

Art. 11. - Uma vez diplomado pela
Justiça Eleitoral, tomado posse, o Verea-
dor será inviolável por suas opiniões, pa-
lavras e votos proferidos durante o exercí-
cio do mandato na circunscrição do Mu-
nicípio, nos termos da Constituição Fe-
deral.

Seção I
Do Exercício do Mandato

Art. 12 - O Exercício do mandato de
Vereador somente se efetiva com a toma-
da de compromisso e a respectiva posse.

Art. 13 - São Prerrogativas do cargo
de Vereador:

I - Anão interferência em sua atividade
parlamentar;

II - O aliciamento da opinião pública
quanto à tomada de medidas legislativas
que defenda;

III - A sensibilização de seus pares,
do Prefeito e de seus auxiliares diretos,
visando obter a adoção de medidas legis-
lativas que defenda;

IV- Aapresentação de Projetos de Lei,
Decretos Legislativos, Resoluções e de
Emendas às proposições, ressalvadas as
matérias de iniciativa exclusiva do Exe-
cutivo e da Mesa da Câmara;

V - A apresentação de indicação, re-
querimento e moção;

VI - Aemissão de parecer e apresenta-
ção de relatórios, quando integrante da
Mesa ou membro de Comissão;

VII - Aparticipação em debates e vota-
ções, salvo se impedido;

VIII - Votar na eleição da Mesa Dire-
tora, das Comissões Permanentes ou Tem-
porárias, salvo se impedido;

IX - O direito à percepção de Subsídio,
calculado na forma constitucional;

X - Concorrer aos cargos da Mesa e
das Comissões, salvo impedimento legal
ou regimental;

XI - Usar da palavra em defesa ou con-
trariamente às proposições apresentadas;

XII - O direito a licença;
XIII - Residir no Território do Municí-

pio, salvo autorização do Plenário, em
caráter excepcional.

Sub-seção I - Dos Direitos e Obriga-
ções

Art. 14 - Cada Vereador terá à sua dis-
posição, para o melhor exercício do seu
mandato, toda a estrutura material que a
Câmara Municipal puder consentir, de a-
cordo com as suas disponibilidades fi-
nanceiras, tais como:

I - Gabinetes próprios;
II - Assessores;
III - Aparelhos de Comunicação;
IV - Serviços de Impressão e de

Reprodução Gráfica.

§ 1º. - Outros serviços poderão ser
utilizados por cada Vereador dentro dos
limites da verba destinada a cada Gabi-
nete, mediante simples adequação dos re-
cursos;

§ 2º. - É proibido ao vereador contratar
parentes consangüíneos ou colaterais, até
o terceiro grau, para exercerem cargos
públicos com provimento em comissão,
quer junto à Câmara Municipal ou em sua
assessoria.

Art. 15 - O subsídio de cada Vereador
é fixado pela Câmara Municipal em cada
legislatura para a subseqüente, observa-
do o que dispõem os incisos VI e VII do
Artigo 29 e o Artigo 29-Ada Constituição
Federal.

§ 1º. - O subsídio do Vereador se dá em
PARCELAÚNICA, não podendo ser su-
perior ao subsídio do Prefeito;

§ 2º. - O Subsídio do vereador presi-
dente será acrescido de 50% (cinqüenta
por cento), em parcela única integral.
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§ 3º. - A ausência injustificada do
Vereador às sessões e ao seu gabinete im-
plicará no desconto de 1/30 (um trinta
avos) em seu subsídio, por cada dia de
ausência injustificada;

§ 4º. - A Mesa adotará livro próprio
para registro da presença dos Vereadores,
que ficará sob a guarda do Primeiro
Secretário, a quem compete fornecer, ao
final de cada mês, certidão de comparec-
imento para efeito de percepção do sub-
sídio;

§ 5º. - Somente fará jus à percepção do
subsídio o Vereador que assinar o livro
de presença e permanecer em Plenário até
o final, quando o Primeiro Secretário pro-
cederá à verificação de presença.

Art. 16 - As ausências consideradas
justificáveis deverão ser dirigidas à Mesa,
mediante comprovação dos seguintes
eventos:

I - Enfermidade;
II - Missão Oficial;

III - Investidura em Cargo Público;
IV- Falecimento de parentes até o ter-

ceiro grau;
V - Casamento;
VI - Licença Gestante ou Paternidade;
VII - Licença para resolver problemas

pessoais.

§ 1º. - Aausência será de 03 (três) dias,
na omissão do Regimento Jurídico dos
Servidores Municipais;

§ 2º. - Será de até 120 (cento e vinte)
dias a ausência do parlamentar para re-
solver problemas pessoais, por sessão le-
gislativa anual, sem remunerações de sub-
sídios;

§ 3º. - Nos demais casos, o afastamento
durará conforme a necessidade e nos limi-
tes do Regimento Jurídico dos Servidores
Municipais;

§ 4º. - Será considerado automatica-
mente licenciado o Vereador investido na
função de Ministro de Estado, Secretário
de Estado ou do Município ou chefe de
missão diplomática temporária, incorpo-
ração as forças armadas, podendo optar
pelos vencimentos do cargo ou pela re-
muneração do mandato, a partir da re-
spectiva posse, pagos pelo cessionário.

Art. 17 - Os Vereadores não são o-
brigados a testemunhar perante à Câmara
quanto às informações recebidas ou

prestadas em razão do exercício regular
de mandato, nem sobre as pessoas que
lhes confiaram ou delas tenham recebido
informações.

Sub-seção II - Dos Deveres

Art. 18 - Ao Vereador compete:

I - Oferecer proposições, discutir as
matérias, a faculdade de votar e ser vota-
do;

II - Encaminhar, através da Mesa, pe-
didos de informações às autoridades mu-
nicipais sobre fatos relativos ao serviço
público ou úteis à elaboração legislativa;

III - Usar da palavra, nos termos re-
gimentais;

IV - Integrar as Comissões;
V- Utilizar-se dos serviços da Câmara,

desde que seja para fins relacionados com
suas funções e nos limites orçamentários;

VI - Promover, perante quaisquer au-
toridades, entidades ou órgãos municipais,
os interesses ou reivindicações coletivas;

VII - Realizar outros cometimentos
inerentes ao exercício do mandato popu-
lar e atender aos deveres políticos e par-
tidários decorrentes da representação;

VIII - O Vereador, isoladamente, a sua
vontade, não pode exigir do Prefeito ou
das repartições municipais, o exame de
documentos ou proceder à verificação de
obras e serviços públicos em desacordo
com o disciplinamento deste Regimento;

Art. 19 - Compete-lhe ainda declarar-
se impedido de votar quando ele próprio
ou seu parente, consangüíneo ou afim, até
o terceiro grau, tiver interesse manifesto
na deliberação.

Sub-seção III - Da Vacância

Art. 20 - O cargo de Vereador será con-
siderado vago em virtude de:

I - morte;
II - renúncia, apresentada por escrito;
III - perda do Mandato.

Art. 21 - A renúncia deverá ser apre-
sentada por escrito, devidamente assina-
da e com reconhecimento de firma, à Mesa
da Câmara, tornando-se irretratável de-
pois de lida no expediente e publicada na
imprensa oficial, independentemente de
deliberação da Câmara.

§ 1º. - Considerar-se-á que houve
renúncia tácita irretratável ao cargo quan-
do o Vereador interessado não apresentar
justo motivo de impedimento à tomada de
posse até a primeira sessão que suceder a

Sessão Especial de Posse;

§ 2º. - Havendo ou não apresentação
de justificativa nos termos do parágrafo
anterior o Presidente da Câmara, con-
forme o caso, respectivamente, no final da
sessão:

I - Marcará nova data e hora para a
tomada de posse do Vereador, observadas
as circunstâncias do motivo que o impediu
de comparecer à Sessão Especial de Posse;

II - Observará o que determina o Artigo
22 deste Regimento.

§ 3º. - Somente poderá renunciar ao
mandato o Vereador que estiver no Pleno
Exercício da Vereança, sendo inócuo o pe-
dido de renúncia quando estiver o mes-
mo respondendo a Procedimento Especial
na forma deste Regimento;

§ 4º. - A perda do mandato ocorrerá
com a ausência de posse do Vereador, con-
siderando-se o prazo legal ou regimen-
tal, por determinação judicial ou legal e
pela cassação do mandato, na forma deste
Regimento.

Art. 22 - O Suplente de Vereador será
convocado nos seguintes casos:

I - Definitivamente, por Declaração de
Vacância de Cargo pelo Presidente da
Câmara:

a)Quando o Vereador titular não tomar
posse do mandato, dentro do prazo legal;

b)Quando o Vereador tiver o seu
mandato cassado; e,

c)Pelo seu falecimento;

II - Temporariamente, por Licença:

a)Quando o Vereador licenciar-se por
motivo de doença ou para tratamento de
interesse particular;

b)Quando o Vereador for interditado,
provisoriamente da função, como medi-
da cautelar imposta no curso de processo
judicial;

c) Quando o Vereador for condena-
do em Ação Criminal com trânsito em jul-
gado, por até dois anos de pena, não am-
parado por sursis.

III-Temporariamente,por Afastamento:

a)Quando o Vereador titular for in-
corporado compulsoriamente às Forças
Armadas;

b) Quando o Vereador titular estiver



PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 03 DE FEVEREIRO DE 2009 10 –– BOLETIM OFICIAL

em missão temporária, acima de 30 (trin-
ta) dias, em interesse do município.

IV-Temporariamente,por Impedimento:

a)Quando o Vereador titular oferecer
denúncia contra o Prefeito ou Vereador,
como incurso em crime de responsabili-
dade, nos termos da legislação específica,
e tiver de se afastar das atividades, por
segurança, pelo tempo que durar o proces-
so e o julgamento, sem prejuízo dos sub-
sídios;

b)Quando o Vereador, por qualquer
outro motivo previsto em Lei, for obriga-
do a se afastar da vereança por prazo su-
perior a 30 (trinta) dias; e, 

c)Para assumir outros cargos.

Art. 23 - Em qualquer caso de vacân-
cia, desde que superior a 30 (trinta) dias,
o Presidente da Câmara convocará ime-
diatamente o suplente, obedecendo ao
critério de precedência na ordem decres-
cente dos votos recebidos_PELO PAR-
TIDO OU COLIGAÇÃO A QUAL FOI
ELEITO.

§ 1º. - Caso a vacância ocorra no perío-
do de recesso, a convocação somente será
feita na primeira reunião do período or-
dinário subseqüente;

§ 2º. - Somente após a sua posse no
mandato o suplente passará a ter as pre-
rrogativas, atribuições, obrigações e di-
reitos decorrentes da titularidade do man-
dato de Vereador;

§ 3º. - Não havendo suplentes e em se
tratando de vacância definitiva, o Pre-
sidente da Câmara comunica o fato ao
Tribunal Regional Eleitoral, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, para efeito de
eleições suplementares, desde que restem
mais de 15 (quinze) meses para o térmi-
no do mandato;

§ 4º. - Enquanto a vaga anterior não for
preenchida, calcula-se o quorum em fun-
ção dos Vereadores remanescentes.

Sub-seção IV - Penalidades

Art. 24 - O Vereador está sujeito às
seguintes penalidades:

I - advertência pessoal;
II - advertência em Plenário;
III - censura pública através da im-

prensa;
IV - suspensão do mandato de cinco a

quinze dias;
V - cassação do mandato.

Art. 25 - Incide na penalidade de ad-
vertência pessoal o Vereador que:

I - usar de expressões insultuosas;
II - ofender, por atos ou palavras, ou-

tro Vereador, Comissão, Mesa e/ou a pró-
pria Câmara;

III - perturbar a ordem das sessões ou
das reuniões das Comissões;

IV- acusar, levianamente, outro Verea-
dor, sem indicação de elemento de prova
válida.

Art. 26 - Incorre penalidade de ad-
vertência em Plenário o Vereador que rein-
cidir em infração do Artigo anterior.

Art. 27 - Aplica-se a pena de censura
pública através da imprensa ao Vereador que:

I - tenha sido advertido em plenário
por duas vezes;

II - praticar, nas dependências da
Câmara, ato incompatível com a com-
postura pessoal;

III - faltar, sem motivo justificado, a
10 (dez) sessões ordinárias consecutivas
ou a 30 (trinta) intercaladas, por ano;

Art. 28 - É passível de suspensão, de
05 (cinco) a 15 (quinze) dias, o Vereador
que:

I - reincidir em infração do Artigo an-
terior;

II - revelar o conteúdo de debate, de-
liberação, documento ou informação que,
por disposição regimental ou decisão da
Câmara devesse guardar em segredo.

Art. 29 - Sujeita-se à cassação do
mandato o Vereador que:

I - atentar contra o decoro parlamen-
tar ou lesar o patrimônio público;

II - deixar de comparecer, salvo por
razão justificada, à terça parte das sessões
ordinárias de uma Sessão Legislativa;

III - fixar residência fora do Município;

Parágrafo Único - Atenta contra o
decoro parlamentar o Vereador que::

I - cometer abuso das prerrogativas as-
seguradas aos Vereadores;

II - perceber vantagens indevidas;
III - usar, de forma grave, em discur-

sos ou proposições, de expressões que
configurem crime contra a honra ou inci-
tamento à prática de crime;

IV- praticar irregularidades graves no
desempenho do mandato ou encargos dele
decorrentes;

V- reincidir nas infrações previstas no

Artigo anterior;
VI - sofrer condenação por crime fun-

cional.

Art. 30 - As penalidades de advertên-
cia pessoal e advertência em Plenário
serão impostas pela Mesa Diretora, depois
de parecer da Comissão de Ética Parla-
mentar.

Parágrafo Único - As penalidades de
censura pública através da imprensa, sus-
pensão e cassação do mandato dependem
de deliberação do Plenário, em sessão e
por escrutínio secreto, nos moldes dos pro-
cedimentos especiais deste Regimento
Interno.

TÍTULO II
Estrutura Organizacional

Capítulo I
Divisão Administrativa

Art. 31 - São Órgãos Administrativos
da Câmara Municipal:

I - Órgãos de Decisão Superior;
II - Órgão de Administração, Planeja-

mento, Controle e Avaliação;
III - Órgãos de Apoio e Assessora-

mento;
IV - Órgãos de Administração e Exe-

cução;
V - Gabinetes dos Vereadores;
VI - Escola do Legislativo; 
VII - Órgãos Vinculados; e
VIII - Consultorias.

Seção I
Presidência da Câmara

Art. 32 - A Presidência da Câmara é
órgão máximo para a discussão dos as-
suntos administrativos, sendo represen-
tada pelo Presidente da Casa, que tem o
poder de decisão final nas matérias ad-
ministrativas.

§ 1º - Quanto às relações internas da
Câmara, compete ao Presidente:

a)Nomear, designar, exonerar, promo-
ver, remover, aproveitar, enquadrar, ad-
mitir, suspender e demitir funcionários ou
servidores da Câmara, EM CONSO-
NÂNCIA COM O QUE PRECEITUAA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E A LEI
ORGÂNICADO MUNICÍPIO, conceder
férias, licenças, abono de férias, aposen-
tadorias e aumento de vencimentos, de-
terminados por lei, e promover-lhes a res-
ponsabilidade administrativa, civil e cri-
minal;
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b)Superintender os serviços da Se-
cretaria da Câmara, autorizar, nos limites
do orçamento, as suas despesas e requisi-
tar o numerário ao Prefeito;

c)Apresentar ao Plenário, até o dia 20
(vinte) do mês subseqüente, os balancetes
de receita e despesa da Câmara, relativos
ao mês anterior;

d)Proceder às licitações para compras,
obras e serviços, nos termos e limites es-
tabelecidos na legislação vigente;

e)Determinar a abertura de sindicân-
cias e inquéritos administrativos;

f)Rubricar os livros ou fichas desti-
nados aos serviços da Câmara e de sua
Secretaria;

g)Ordenar os serviços de digitação das
Atas das sessões;

h)Providenciar e diligenciar a expe-
dição de certidões, declarações ou infor-
mações que lhe forem solicitadas por es-
crito, relativas a despachos, atos da Mesa
ou da Câmara, atos administrativos, in-
clusive Atas das sessões ou pareceres das
Comissões;

i)Estabelecer o horário de expediente
da Secretaria da Câmara.

§ 2 º - Quanto às relações externas da
Câmara, compete-lhe ainda:

a)Representá-la em Juízo ou fora dele
"ad referendum", ou por deliberação do
Plenário, conforme o caso;

b)Conceder audiências públicas em
dia e hora prefixados;

c)Superintender e censurar a publi-
cação dos trabalhos da Câmara, não per-
mitindo expressões vedadas por este
Regimento;

d)Manter, em nome da Câmara, to-
dos os contatos possíveis e o melhor rela-
cionamento com o Prefeito e demais au-
toridades;

e)Encaminhar ao Prefeito e demais au-
toridades pedidos de informações ou ap-
resentação de sugestões formuladas pela
Câmara e por qualquer Vereador ou pes-
soa do povo;

f)Encaminhar aos Secretários Munici-
pais ou Diretores equivalentes pedidos de
convocação ou comparecimento para
prestar informações;

g)Dar ciência ao Prefeito, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de re-
sponsabilidade, dos projetos rejeitados na
forma regimental;

h)Promulgar as Resoluções e Decretos
Legislativos, bem como as leis com san-
ção tácita do Prefeito ou cujo veto tenha
sido rejeitado pelo Plenário.

Seção II
Diretoria Geral

Art. 33 - A Diretoria Geral é o órgão
interno responsável pela execução dos
serviços administrativos da Câmara e
rege-se por Resolução aprovada pelo
Plenário da Câmara, cumprindo-lhe, den-
tre outras atribuições:

I - O agendamento dos compromis-
sos do Presidente da Câmara;

II - A expedição de correspondências
oficiais da Câmara Municipal e de seu
representante;

III - O fornecimento, aos interessa-
dos em geral, no prazo do 15 (quinze) dias,
as Certidões requeridas por qualquer
Vereador;

IV - A recepção e o encaminhamento
aos órgãos internos competentes das cor-
respondências que forem encaminhadas
à Câmara, dentro do prazo de 24 (vinte e
quatro) horas;

V - Manter os livros, fichas, papéis e
carimbos necessários aos serviços da
Câmara, sendo obrigatórios:

a)Livro de Atas das Reuniões;
b)Livro de Atas das Reuniões das

Comissões Permanentes;
c)Livro de Registro de Leis, Decretos

Legislativos e Resoluções;
d)Livros para Registro de Atos da

Mesa e da Presidência;
e)Livro para Registro de Termo de

Posse de Funcionários, Vereadores,
Prefeito e Vice-Prefeito;

f)Livro para Registro de Termos de
Contratos;

g)Livro para Registro de Precedentes
Regimentais e Prejulgados;

h)Livro ou Ficha para Registro de
Empregados.

§ 1º. - É obrigatório o uso de papéis
confeccionados no tamanho oficial, tim-
brados com o símbolo indicativo da
Câmara, seu número de registro junto ao
Ministério da Fazenda no Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas e os dados ne-
cessários para identificação fácil do en-
dereçamento por qualquer meio de co-
municação;

§ 2º. - Os livros são abertos, rubrica-
dos e encerrados pela Presidência da
Câmara;

§ 3º. - As determinações do Presidente
à Diretoria sobre expediente são objeto de
ordem de serviço e as instruções aos fun-
cionários sobre o desempenho de suas a-
tribuições constam de portarias;

Art. 34 - A admissão de pessoal para
o quadro de servidores da Câmara Muni-
cipal somente se dá mediante concurso

público de provas, ou de provas e títulos,
após a criação dos cargos respectivos por
Lei aprovada pela maioria absoluta dos
membros da Casa.

§ 1º. - Alei estabelece os casos de con-
tratação por tempo determinado, para a-
tender necessidades temporárias de ex-
cepcional interesse público, que não pode
ser feita para o desempenho de cargo, em-
prego ou função em atividade de caráter
permanente da Câmara;

§ 2º. - Os vencimentos dos cargos da
Câmara não podem ser superiores aos pa-
gos pelo Poder Executivo para cargos
semelhantes ou idênticos;

§ 3º. - A Câmara pode contratar, sem
vínculo empregatício, profissionais libe-
rais da área médica, jurídica ou de as-
sistência social para atendimento aos seus
servidores;

§ 4º. - A Lei de que trata este artigo,
uma vez aprovada é encaminhada ao
Prefeito para sanção ou promulgação;

§ 5º. - Os funcionários da Câmara
regem-se pelo Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município e princípios
gerais estabelecidos na Lei Orgânica do
Município.

Seção III
Gabinete dos Vereadores

Art. 35 - Os Gabinetes dos Vereadores
são órgãos internos responsáveis pela as-
sessoria de cada Vereador, competindo-lhe:

I - O agendamento de Compromissos
do Parlamentar;

II - Aexpedição de Correspondências
oficiais;

III - O encaminhamento de proposi-
ções aos órgãos internos competentes;

IV - Manter atualizada a legislação
Municipal e outras correlatas;

V - O atendimento pessoal aos cida-
dãos;

VI - O planejamento, a organização e
a realização das atividades internas e ex-
ternas do seu parlamentar.

§ 1º. - Cada Vereador contará com um
gabinete próprio, que será custeado às ex-
pensas do Poder Público, mediante Verba
própria;

§ 2º. - As adequações das despesas
quanto ao valor destinado à verba de gabi-
nete serão feitas livremente por cada
Vereador, respeitado o limite máximo
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igualitário estipulado e a comprovação dos
gastos por apresentação de documento
idôneo.

§ 3 º. - Na contratação dos serviços o
Vereador observará a sua necessidade,
sendo lícita a prestação de serviços por
Pessoas Físicas ou Jurídicas.

zSeção IV
As Assessorias

Art. 36 - A Câmara Municipal poderá
criar assessorias de apoio aos serviços ad-
ministrativos e aos servidores nas áreas da
Comunicação, Jurídica e Contábil, medi-
ante o preenchimento de cargos por provi-
mento em comissão.

§ 1º. - AAssessoria de Comunicação
será responsável pela organização dos
eventos e reportagens jornalísticas que
venham a ser de relevante interesse públi-
co e que envolvam os interesses da Câmara
Municipal de Parnamirim, bem como das
entrevistas externas a serem realizadas pe-
los agentes de comunicação;

§ 2º. - AAssessoria Jurídica da Câmara
Municipal terá à frente o seu Procurador-
Geral, a quem compete representá-la ju-
dicial e extra-judicialmente, além de as-
sistir aos funcionários da Casa, excluí-
dos os Vereadores;

§ 3º. - Os servidores das assessorias
serão regidos pelo Regimento Jurídico do
Município, sendo vedada a admissão de
parentes consangüíneos e afins até o ter-
ceiro grau, em linha reta e colateral.

Seção IV
Consultorias

Art. 37 - ACâmara Municipal adotará
consultorias diretas para o Presidente da
Mesa Diretora, todas habilitadas em ter-
ceiro grau, mediante contratos por prazo
determinado, nas seguintes áreas:

I -   Jurídica com habilitação em gestão
pública;

II - Assistência Social com habilitação
em políticas públicas;

III - Contabilidade com habilitação em
auditoria;

IV- Contabilidade com habilitação em
política orçamentária;

V - Engenharia;
VI - Arquitetura;
VII - Topografia;
VIII - Médica com habilitação em

saúde pública;
IX - Publicitário e Marketing;
X - Comunicação Social com habili-

tação em jornalismo;
XI - Comunicação Social com habili-

tação em rádio;
XII - Secretária Executiva;
XIII - Letras e redação;
XIV - Bibliotecário;
XV - Arquivista;
XVI - História com habilitação em

História do Rio Grande do Norte;
XVII - Economista com habilitação

em planejamento;
XVIII - Pedagogia.

§ Único - ACâmara Municipal poderá
celebrar convênios com universidades e
escolas de ensino médio para contratação
de estagiários .

Capítulo II
Divisões Políticas

Art. 38 - Os Órgãos políticos da Câma-
ra são os seguintes:

I - Plenário;
II - Mesa;
III - Comissões

Seção I
O Plenário

Art. 39 - O Plenário é o órgão delibera-
tivo e soberano da Câmara, constituído
pela reunião dos Vereadores em exercício,
em local, forma e número estabelecidos
neste Regimento e na Lei Orgânica do
Município, para discussão e votação dos
assuntos de interesse do Município.

Art. 40 - É obrigatória a observação do
Quórum mínimo de maioria absoluta para
deliberação, no Plenário e nas Comissões,
conforme definido neste Regimento.

§ 1º - Quórum de deliberação é a quan-
tidade mínima de Vereadores que devem
estar presentes no Plenário, para o início
da sessão e as discussões que se seguirão.

§ 2º - O Quórum de votação é a quan-
tidade mínima de votos que se admite para
aprovação ou reprovação de qualquer
propositura.

§ 3º - Quando o Regimento não dispu-
ser de modo contrário as deliberações e
votações dar-se-ão por maioria simples.

Art. 41 - As deliberações e votações
do Plenário serão definitivas quando al-
cançarem a maioria:

I - Simples, quando será considerada
mais da metade dos Vereadores presentes;

II - Absoluta, compreendendo mais da
metade dos membros da Câmara;

III - Qualificada, quando for exigida
maioria de dois terços dos membros da
Câmara.

Parágrafo Único. As deliberações do
Plenário, em qualquer das partes das
sessões, só poderão ser tomadas com a pre-
sença da maioria absoluta dos membros
da Câmara. 

Art. 42 - O Plenário deliberará:

I - Por Maioria Absoluta sobre:

a)Matéria tributária;
b)Estatuto dos Servidores Municipais;
c)Alienação de bens imóveis;
d)Autorização para obtenção de em-

préstimo de particular, inclusive para as
autarquias, fundações e demais entidades
controladas pelo Poder Público;

e)Aquisição de bens imóveis por
doação com encargo;

f)Código de Obras e Edificações e de-
mais códigos;

g)Criação, estruturação e atribuições
das Secretarias, Subprefeituras, Conse-
lhos de Representantes e dos órgãos da ad-
ministração pública;

h)Realização de operações de crédito
para abertura de créditos adicionais, su-
plementares ou especiais com finalidade
precisa;

i)Regimento Interno da Câmara Mu-
nicipal;

j)Zoneamento Urbano;
k)Plano Diretor;
l)Alteração de denominação de pré-

dios, vias e logradouros públicos.

II - Por Maioria Qualificada sobre:

a)Rejeição do parecer prévio do Tribu-
nal de Contas do Estado;

b)Destituição dos membros da Mesa;
c)Emendas à Lei Orgânica;
d)Concessão de título de cidadão ho-

norário ou qualquer outra honraria ou
homenagem; e, 

e)Rejeição de veto;
f)Concessão de serviço público.

Art. 43 - Não integra o Plenário o Pre-
sidente da Câmara quando estiver como
Prefeito em exercício.

Sub-seção Única - Atribuições do
Plenário.

Art. 44 - São atribuições do Plenário
apreciar todas as proposições a ele legal-
mente submetidas, bem como:
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I - eleger a Mesa e seus substitutos e
destituir qualquer de seus membros, na
forma regimental;

II - alterar, reformar ou substituir o
Regimento Interno;

III - dispor sobre sua organização da
Câmara Municipal, seu funcionamento,
política, criação, transformação ou ex-
tinção dos cargos, empregos e funções de
seus serviços e fixação do respectivo sub-
sídio, observados os parâmetros estabele-
cidos na lei de diretrizes orçamentárias;

IV - dar posse ao Prefeito e ao Vice-
Prefeito, conhecer de sua renúncia e afas-
tá-los, definitivamente, do exercício do
cargo;

V - conceder licença para afastamen-
to ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Ve-
readores;

VI - fixar, para viger na legislatura sub-
seqüente, o subsídio dos Vereadores, bem
como a do Prefeito e a do Vice-Prefeito;

VII - autorizar o Prefeito a se ausen-
tar do Município por mais de 15 (quinze)
dias consecutivos;

VIII - criar Comissões Temporárias;
IX - convocar Secretários Municipais

ou responsáveis pela administração dire-
ta e indireta para prestar informações so-
bre matéria de sua competência;

X - solicitar informações ao Prefeito
sobre assuntos referentes à Adminis-
tração;

XI - autorizar a convocação de refer-
endo e plebiscito, nos casos previstos na
Lei Orgânica do Município;

XII - tomar e julgar as contas do
Prefeito e da Mesa Diretora da Câmara;

XIII - zelar pela preservação de sua
competência legislativa, sustando os atos
normativos do Executivo que exorbitem
do poder regulamentar;

XIV- julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito
e os Vereadores nos casos previstos em lei;

XV - deliberar sobre a criação, orga-
nização e funcionamento de Conselhos e
Comissões da Câmara;

XVI - deliberar sobre tributos munic-
ipais, bem como autorizar isenções, anis-
tias fiscais e remissão tributária;

XVII - votar o plano plurianual, as di-
retrizes orçamentárias e o orçamento an-
ual, bem como autorizar a abertura de
créditos suplementares e especiais;

XVIII - deliberar sobre obtenção e
concessão de empréstimos e operações de
crédito, bem como sobre a forma e os
meios de pagamento;

XIX - autorizar a concessão de auxílio
e subvenções;

XX - autorizar a concessão de serviços
públicos;

XXI - autorizar a concessão do dire-
ito real de uso de bens municipais;

XXII - autorizar a concessão adminis-
trativa de uso de bens municipais;

XXIII - autorizar a alienação de bens
imóveis municipais;

XXIV - autorizar a aquisição de bens
imóveis, salvo quando se tratar de doação
sem encargos;

XXV- criar, alterar e extinguir cargos,
funções e empregos públicos e fixar a re-
muneração da administração direta, autár-
quica e fundacional;

XXVI - aprovar as diretrizes gerais
de desenvolvimento urbano, o Plano
Diretor, a legislação de controle de uso,
de parcelamento e de ocupação do solo ur-
bano;

XXVII - dispor sobre convênios com
entidades públicas e particulares e autori-
zar consórcios com outros municípios;

XXVIII - criar, estruturar e atribuir
funções às Secretarias e aos órgãos da ad-
ministração pública;

XXIX - autorizar a alteração de de-
nominação de prédios, vias e logradouros
públicos;

XXX - delimitar o perímetro urbano
e o de expansão urbana;

XXXI - aprovar o Código de Obras e
Edificações;

XXXIII - conceder Títulos de cidadão
honorário ou qualquer outra honraria;

XXXIII - exercer outras atribuições
regimentais e legais.

XXXIV - convocar as eleições para
formação da Mesa Diretora, respeitadas
as disposições e os prazos regimentais;

Seção II
Da Mesa Diretora

Art. 45 - AMesa da Câmara é o órgão
de direção do Plenário, competindo-lhe
zelar pela ordem dos trabalhos legislativos
e dos serviços administrativos da Câmara.

Art. 46 - A Mesa Diretora é composta
de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro-
Secretário e Segundo-Secretário, que se
substituem nessa ordem, quando houver
ausência.

§ 1º - Aeleição da Mesa Diretora, bem
como o preenchimento de qualquer va-
ga, será feita por maioria absoluta de vo-
tos, em votação nominal aberta, para o
mandato de dois anos, permitindo-se a re-
condução para o mesmo cargo na eleição
subseqüente, podendo ser secreta caso o
plenário assim se manifestar;

§ 2º - Chegada a hora marcada e não
estando presente nenhum integrante da
Mesa, a Presidência será ocupada interi-
namente pelo Vereador mais idoso den-

tre os presentes, que convidará qualquer
outro para auxiliá-lo como Primeiro e
Segundo-Secretário interino;

§ 3º. - Conforme a chegada, os mes-
mos serão convidados pelos interinos a as-
sumirem suas funções.

Art. 47 - Durante as sessões o Presi-
dente tomará assento à Mesa e não deixará
sua cadeira enquanto não tiver substitu-
to, devendo o Primeiro e o Segundo Se-
cretário permanecerem em seus cargos
também no momento da leitura da Ata e
do expediente, nas verificações do Quo-
rum e chamadas nominais para votação e
por todo o tempo das sessões especiais e
solenes.

Art. 48 - O componente da Mesa será
destituído ou afastado por determinação
de Resolução aprovada por 2/3 (dois
terços) dos membros da Câmara, aten-
dendo solicitação da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito que verificará, assegura-
da a ampla defesa, a ocorrência de:

I - falta Injustificada;
II - omissão;
III - ineficiência;
IV - irregularidades no desempenho

das funções

Art. 49 - O pedido de afastamento im-
pede o Vereador de participar das a-
tribuições da Mesa até a conclusão das
investigações pela Comissão Parlamentar
de Inquérito.

Sub-seção I - Atribuições da Mesa

Art. 50 - Compete à Mesa Diretora:

I - dirigir os trabalhos do Plenário, res-
peitadas as atribuições privativas do
Presidente;

II - promover a regularidade dos tra-
balhos legislativos e de fiscalização e con-
trole;

III - dar parecer em todas as proposi-
ções que interessem aos serviços admin-
istrativos da Câmara, ou que alterem este
Regimento, exceto quando for autora;

IV - propor os projetos dispondo so-
bre criação, transformação e extinção de
cargos, empregos e funções dos serviços
da Câmara, inclusive fixação da respec-
tiva remuneração, observados os parâmet-
ros da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

V- elaborar o Regulamento dos Servi-
ços Administrativos da Câmara, subme-
tendo-os à aprovação do Plenário;

VI - encaminhar pedidos de informação
ao Poder Executivo, apurando, de ofício,
responsabilidades pelo não atendimento;
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VII - promulgar as emendas à Lei Or-
gânica do Município;

VIII - propor Projeto de Lei de autor-
ização para a abertura de crédito especial
ou suplementar às dotações orçamentárias
da Câmara;

IX - dirigir todos os serviços adminis-
trativos da Câmara;

X - dar conhecimento ao Plenário, a-
través de relatório circunstanciado, na úl-
tima sessão ordinária do ano, de todas as
atividades realizadas;

XI - propor a Ação de Inconstitucio-
nalidade, por iniciativa própria ou a re-
querimento de qualquer Vereador;

XII - conferir a seus membros, atri-
buições ou encargos referentes aos servi-
ços legislativos, de fiscalização, controle
e administrativos;

XIII - fixar diretrizes para divulgação
dos trabalhos da Câmara;

XIV - adotar medidas adequadas para
a promoção e valorização do Poder
Legislativo e resguardo de seu conceito
perante a opinião pública;

XV - adotar as providências cabíveis
para a defesa judicial e extrajudicial de Ve-
reador contra a ameaça ou a prática de ato
atentatório ao livre exercício do mandato;

XVI - promover ou adotar as providên-
cias necessárias para o cumprimento de
decisão judicial;

XVII - prover os cargos, empregos e
funções dos servidores administrativos da
Câmara, observado o disposto no artigo
26, inciso II da Constituição Estadual, bem
como conceder a seus ocupantes, licença,
aposentadoria e vantagens, e ainda colocá-
los em disponibilidade, aplicar penali-
dades, exonerá-los ou demiti-los;

XVIII - pedir que sejam colocados à
disposição da Câmara, servidores da
Administração Municipal, direta ou in-
direta;

XIX - aprovar a proposta orçamentária
da Câmara e encaminhá-la ao Poder
Executivo;

XX - autorizar a celebração de con-
vênios e de contratos de prestação de
serviços;

XXI - aprovar o orçamento analítico
da Câmara;

XXII - autorizar licitações, dispensá-
las, quando prevista a dispensa em Lei,
homologar seus resultados e aprovar o cal-
endário de compras e contratação de
serviços, podendo delegar, expressa-
mente, poderes a quem de direito, para a
prática dos demais atos consectários;

XXIII - encaminhar ao Tribunal de
Contas do Estado a Prestação de Contas
da Câmara;

XXIV - proibir, quando o interesse
público o recomendar, que sejam grava-

dos, irradiados, filmados ou televisiona-
dos os trabalhos da Câmara;

XXV- determinar a abertura de sindi-
cância e de inquéritos administrativos;

XXVI - interpretar, conclusivamente,
em grau de recurso, o Regulamento dos
Serviços Administrativos;

XXVII - prover, quanto à política in-
terna da Câmara;

XXVIII - deferir justificativa ausên-
cia de Vereadores às sessões;

XXIX - aplicar penalidades aos Verea-
dores, nos limites da competência estab-
elecida neste Regimento e representar ao
Plenário quando a imposição da pena for
da competência deste;

XXX -presidir os trabalhos e debates
nas audiências públicas ou delegá-las;

XXXI - exercer outras funções pre-
vistas na Lei Orgânica do Município ou
neste Regimento;

§ 1º. - As funções da Mesa não se in-
terrompem durante o recesso da Câmara;

§ 2º. - Estando a Câmara em recesso,
em caso de matéria urgente e inadiável, de
interesse exclusivo da Câmara, poderá o
Presidente, ou seu substituto legal, decidir
ad referendum da Mesa Diretora e até mes-
mo do Plenário, sobre assunto da com-
petência destes, ficando sujeita à apreci-
ação da Mesa e do Plenário para ratifi-
cação posterior do ato praticado, tão logo
a Câmara volte do recesso.

§ 3º. - AMesa Diretora sempre delibe-
rará pela maioria dos votos do Presidente
e do Primeiro e Segundo Secretários;

§ 4º. - Cessa o mandato da Mesa:

I - com a posse da nova Mesa eleita;
II - pelo término do mandato de

Vereador;
III - pela Renúncia;
IV - pela Destituição;
V- pelo falecimento de seus membros;
VI - nas causas de perda de mandato;
VII - nos demais casos previstos em

Lei.

Sub-seção II - Atribuições do Presi-
dente

Art. 51 - O Presidente da Câmara é o
seu representante nas suas relações ex-
ternas, cabendo-lhe ainda, as funções ad-
ministrativas e diretivas de todas as ativi-
dades internas, competindo-lhe:

I - Quanto às atividades legislativas:

a)comunicar aos Vereadores com an-

tecedência mínima de 72 (setenta e duas)
horas, salvo motivo de urgência especial,
a convocação pelo Prefeito, sob pena de
responsabilidade;

b)determinar, a requerimento do Au-
tor, a retirada da proposição que ainda não
tenha recebido parecer da Comissão ou,
havendo, tenha sido contrário;

c)não aceitar substitutivo ou emenda
que não seja pertinente ao projeto inicial,
nem receber matéria que verse sobre as-
suntos alheios à competência da Câmara;

d)declarar prejudicada a proposição
em face de rejeição ou aprovação de ou-
tra com o mesmo objetivo;

e)autorizar o desarquivamento da
proposição rejeitada para nova apreciação
dentro da mesma sessão legislativa;

f)fazer valer os prazos do processo le-
gislativo, bem como os concedidos às Co-
missões, ao Prefeito e demais autoridades
municipais;

g)designar os membros das Comissões
Especiais criada pela Câmara, inclusive
substitutos das Comissões Permanentes
em caso de ausência ou impedimento por
tempo não superior a 120 (cento e vinte)
dias;

h)declarar a destituição ou afasta-
mento de membros das Comissões e da
Mesa;

i)nos demais casos previstos neste
Regimento.

II - Quanto às sessões:

a)convocar as sessões extraordinárias,
presidi-las, abri-las, encerrá-las, sus-
pendê-las e prorrogá-las, observando e
fazendo observar as normas regimentais
e as determinações constitucionais;

b)incumbir os Secretários de exercer
as suas atividades;

c)determinar ou proceder de ofício, ou
a requerimento de qualquer vereador, em
qualquer fase dos trabalhos a verificação
de presença dos edis à sessão;

d)declarar o tempo destinado ao
Expediente, à Ordem do Dia e o prazo fa-
cultado aos Vereadores para uso da pa-
lavra;

e)anunciar a Ordem do Dia e subme-
ter à discussão e votação a matéria nela
constante;

f)conceder ou negar a palavra aos
Vereadores ou oradores populares de for-
ma a evitar divagações ou apartes extrava-
gantes ou estranhos ao assunto em dis-
cussão;

g)interromper o orador que se desviar
da questão e do debate ou falar sem o devi-
do respeito à Câmara ou aos colegas, adver-
tindo-o, chamando-o à ordem, cassar-lhe
a palavra, no caso de insistência, e tomar
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outras medidas previstas neste Regimento;
h)avisar, com antecedência, o térmi-

no do discurso, quando o tempo regimen-
tal do orador estiver prestes a findar, ou
quando tiver sido esgotado o período de
sessão a ele destinado;

i)estabelecer o ponto da questão sobre
a qual devam ser feitas as votações, a-
nunciando o que se tenha de discutir ou
votar e anunciar o resultado da votação;

j)anotar, em cada proposição ou docu-
mento, a decisão do Plenário;

k)resolver sobre os requerimentos que
sejam de sua competência;

l)resolver sobre qualquer questão de
ordem levantada o submetê-la ao Plenário,
se for o caso;

m)determinar as anotações em livro
próprio dos Precedentes Regimentais e
Prejulgados, tendo em vista a solução de
casos análogos no futuro;

n)anunciar o término das sessões, con-
vocando, na oportunidade, a sessão se-
guinte;

o)organizar a Ordem do Dia da sessão
seguinte;

p)encaminhar os processos e expedi-
ente às Comissões Permanentes para
opinar, controlando os prazos e, esgota-
do este, sem o pronunciamento, nomear
relator ad hoc, nos casos previstos neste
Regimento.

Art. 52 - Compete ainda ao Presidente
da Câmara, dentre outras atribuições:

I - executar as deliberações do Plená-
rio, sob pena de ser destituído da função;

II - assinar as cópias das Atas das
sessões, os editais, as correspondências,
Portarias, Decretos, Resoluções e demais
expedientes em conjunto com os Secre-
tários;

III - dar andamento normal aos recur-
sos interpostos contra atos seus, da Mesa
ou das Comissões;

IV - dar posse aos Vereadores que não
comparecerem à sessão solene e aos su-
plentes, quando não convocados;

V - declarar a extinção dos mandatos
do Prefeito, do Vice-Prefeito, de Vereador
e de Suplente de Vereador e expedir de-
creto legislativo no caso de cassação de
mandato, nos casos de sua competência;

VI - substituir o Prefeito e o Vice-
Prefeito no caso de vaga ou impedimen-
to de ambos, completando o seu manda-
to, ou se for o caso, até que se realizem no-
vas eleições;

VII - ordenar as despesas da Câmara
e assinar os cheques nominativos ou ao
portador ou ordem de pagamento junta-
mente com o funcionário encarregado do
movimento financeiro.

Art. 53 - O Presidente da Câmara pode
apresentar proposições ao Plenário, des-
de que se afaste da Presidência da Mesa
para discuti-las, participar dos debates
ou fazer pronunciamentos, enquanto se
ocupar do assunto.

Art. 54 - O Presidente da Câmara es-
tará autorizado a votar:

I - nas hipóteses em que é exigível quo-
rum qualificado;

II - nos casos de empate;
III - na eleição, destituição ou afasta-

mento dos membros da Mesa e das
Comissões Permanentes;

IV- em outros casos previstos em Lei.

Parágrafo Único - Fica impedido de
votar nos processos em que for interessa-
do como denunciante ou denunciado.

Art. 55 - Omitindo-se ou exorbitando-
se em suas funções qualquer Vereador
poderá reclamar do seu ato ou omissão,
cabendo-lhe recorrer ao Plenário, caso não
seja satisfeita a sua reclamação.

Art. 56 - O Vereador, no exercício da
Presidência, uma vez estando com a pa-
lavra não poderá ser interrompido ou apar-
teado.

Sub-seção III - Do Vice-Presidente

Art. 57 - O Vice-Presidente da Câmara,
salvo o disposto no artigo seguinte e na
hipótese de atuação como membro efeti-
vo da Mesa, nos casos de competência pri-
vativa deste Órgão, não possui atribuições
próprias, limitando-se a substituir o Presi-
dente nas suas faltas e impedimento.

Art. 58 - O Vice-Presidente promulga
e faz publicar as resoluções e decretos le-
gislativos sempre que o Presidente, ain-
da que se ache em exercício, deixar escoar
o prazo para fazê-lo.

Parágrafo Único - o disposto neste ar-
tigo aplica-se às leis municipais, quando
o Prefeito e o Presidente da Câmara, su-
cessivamente, tenham deixado precluir a
oportunidade de sua sanção ou promul-
gação e publicação subseqüente.

Sub-seção IV - Dos Secretários

Art. 59 - Compete ao Primeiro Secre-
tário:

I - organizar o Expediente e a Ordem
do Dia;

II - fazer a inscrição de Vereadores para

falar no Expediente e na Ordem do Dia;
III - superintender a redação da Ata,

resumindo os trabalhos da sessão e assi-
nar as suas cópias juntamente com o
Presidente;

IV - redigir, transcrever e digitar as
Atas das sessões;

V - assinar com o Presidente os Atos
da Mesa, Resoluções, Decretos Legislati-
vos, Portarias e demais papéis e docu-
mentos;

VI - inspecionar os serviços da
Secretaria e fazer observar as leis e regu-
lamentos atinentes à espécie;

VII - proceder a leitura do Expediente
e encaminhá-lo a Presidência;

VIII - registrar, em livro próprio, os
precedentes firmados na aplicação do
Regimento Interno, visando a solução de
casos futuros, manter à disposição do
Plenário os textos legislativos de manu-
seio mais freqüente;

Art. 60 - Compete ao Segundo Se-
cretário:

I - fazer a chamada dos Vereadores no
início e término das sessões e nas ocasiões
determinadas pelo Presidente, anotando
os comparecimentos e as ausências;

II - fazer a leitura da Ata das Sessões;
III - gerir a correspondência da Casa,

providenciar a expedição de ofícios em
geral e comunicados individuais aos
Vereadores;

IV- coadjuvar o Presidente e o Primei-
ro Secretário na direção dos serviços da
Câmara e de sua secretaria;

V- assinar com o Presidente os atos da
Mesa, as Resoluções, Decretos Legis-
lativos, Portarias e demais papéis e docu-
mentos;

VI - assinar as cópias das Atas junta-
mente com o Presidente e o Primeiro
Secretário;

VII - verificar, no início da Ordem do
Dia, para fins de determinação do quorum,
a presença dos vereadores, bem como para
efeito de percepção da parte variável dos
subsídios dos edis;

VIII - manter em cofre fechado as Atas
lacradas de sessões secretas.

Seção III
As Comissões

Art. 61 - As Comissões da Câmara são
órgãos técnicos, constituídos de três mem-
bros, cuja duração é Permanente ou Tem-
porária.

Art. 62 - Considera-se permanente a
Comissão que se perpetua através de ca-
da legislatura, com caráter técnico espe-
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cializado, competindo-lhe apreciar as ma-
térias submetidas a seu exame e sobre elas
emitir parecer, assim como, exercer o
acompanhamento dos planos e programas
do Governo Municipal, atuar na fiscali-
zação e controle dos atos do Poder Execu-
tivo, incluídos os da Administração Indire-
ta e da execução orçamentária do Muni-
cípio.

§ 1º. - As Comissões Permanentes são:

a)De Constituição, Legislação e Re-
dação Final;

b)De Finanças, Orçamentos e Fiscali-
zação Financeira;

c)De Desenvolvimento Urbano e
Meio Ambiente;

d)De Saúde, Educação e Assistência
Social.

Art. 63 - São Temporárias as Comis-
sões que, quando previstas neste Regi-
mento Interno, puderem ser criadas em
razão da complexidade de discussão for-
tuita cuja matéria não encontre amparo nas
Comissões Permanentes, seja específica
e de trato não contínuo, podendo vigorar
por no máximo uma sessão legislativa ou
de 90 (noventa) dias, quando for criada
entre sessões legislativas.

§ 1º. - As Comissões Temporárias são:

a)de Estudos;
b)de Investigação e Inquérito Parla-

mentar;
c)de Representação Social

§ 2º. - AComissão de estudos fará dis-
cussão mais acurada das questões ou
matérias a serem submetidas ao Plenário,
que não façam parte das competências
fixadas para as Comissões Permanentes
e que necessitem de pesquisa técnica ou
adoção de mecanismos próprios incom-
patíveis com a rotina legislativa normal-
mente utilizada na casa;

§ 3º. - As Comissões de Investigação e
Inquérito têm autonomia para promover a
apuração dos crimes de responsabilidade,
cujo acusado seja o Prefeito, o Vice-Pre-
feito, Presidente da Câmara, os Vereadores,
os Secretários e qualquer outra autoridade
municipal, tendo competência para pedir
a cassação do mandato na esfera adminis-
trativa, de acordo com os procedimentos e-
speciais deste entendimento, encaminhan-
do os autos ao Ministério Público para que
sejam aplicadas as demais penalidades nas
esferas cível e criminal;

§ 4º. - As denúncias sobre irregulari-

dades e a indicação das provas devem con-
star do requerimento que solicitar a con-
stituição da Comissão de Investigação e
Inquérito, que será subscrito por 1/3 (um
terço) dos seus membros e aprovado por
maioria absoluta do Plenário;

§ 5º. - A Comissão de Representação
Social representará a Câmara Municipal em
atos internos ou externos de caráter social,
cultural e cívico no período de recesso;

§ 6º. - As Comissões Temporárias têm
suas finalidades, duração, forma de pro-
cedimento e condições de desempenho de
sua atribuição especificadas em cada res-
olução que as constituir;

§ 7°. - Encerrado o prazo de duração
estabelecido pelo Art. 63 deste Regimento
Interno, com ou sem conclusão dos tra-
balhos, a Comissão observará a forma de
inclusão na ordem do dia, devidamente
acompanhada do competente parecer.

Sub-seção I - Aescolha dos membros

Art. 64 - Os membros das Comissões
Permanentes serão escolhidos da seguinte
forma:

§ 1º. - Assegurar-se-á tanto quanto pos-
sível a representação proporcional dos
partidos representados na Câmara, medi-
ante o acordo das lideranças;

§ 2º. - Não havendo acordo entre as
lideranças realizar-se-á uma eleição onde
cada Vereador escolherá, por cédulas im-
pressas, o nome de três Vereadores, para
cada comissão, ficando impedidos de se-
rem escolhidos:

a)O Presidente da Câmara;
b)O Vereador que não se achar em

exercício do mandato e o seu suplente.

§ 3º. - Considerar-se-ão eleitos os três
Vereadores mais votados, observada a
maioria simples, e após a eleição em 1ª
sessão, serão eleitos internamente na co-
missão o Presidente, o 1º e 2º Secretários;

§ 4º. - Um mesmo Vereador poderá
fazer parte de 02 (duas) Comissões
Permanentes, não havendo limites para in-
tegrar as Comissões Temporárias.

§ 5º. - A eleição dos membros das
Comissões Permanentes dar-se-á:

a)No horário Final do Expediente da
primeira sessão da 1ª e 3ª Sessão Legisla-
tiva anual;

b)Na sessão que aprovar a revogação
parcial ou total do Regimento Interno, para
novas Comissões que forem constituídas.

§ 6º. - A nomeação do Presidente e
dos Secretários de cada Comissão Perma-
nente será lida em Plenário e publicada
na imprensa oficial.

§ 7º. - O mandato do Presidente e dos
Secretários de cada Comissão Permanente
será de 02 (dois) anos, permitida a recondução
por igual período para o mesmo cargo.

Art. 65 - O processo de escolha dos
membros das Comissões Temporárias dá-
se a qualquer momento, mediante re-
querimento de 1/3 (um terço) dos mem-
bros da Câmara.

§ 1º. - Seus membros são designados
pelo Presidente da Câmara, que observará
a indicação dos nomes feitas pelos líderes
partidários ou a deliberação aprovada em
Plenário pela maioria simples dos mem-
bros da casa;

§ 2º. - Sendo inexistente ou insufi-
ciente a indicação dos membros, na for-
ma do parágrafo anterior, a mesma será
feita pelo Presidente da Câmara, obser-
vando-se, no que couber, o disposto no ar-
tigo anterior.

Art. 66 - As comissões decidirão de i-
mediato os dias e horários em que re-
alizarão suas reuniões ordinárias, sendo
vedada a coincidência  de dias e horários
em que serão realizadas as sessões.

Sub-seção II : Da Presidência das
Comissões

Art. 67 - O mandato do Presidente e dos
Secretários será a partir da sua eleição, sal-
vo quanto às Comissões Temporárias, cu-
jos mandatos perdurarão por todo o prazo
de funcionamento da própria Comissão,
definido pelo próprio ato constitutivo.

Parágrafo único - O Presidente será
substituído pelos 1º e 2º Secretários su-
cessivamente.

Art. 68 - Compete ao Presidente de
Comissão:

I - ordenar e dirigir os trabalhos, pre-
sidindo as reuniões;

II - receber e expedir a correspondên-
cia da Comissão, respeitadas as atribui-
ções privativas do Presidente da Câmara;

III - convocar as reuniões extraordiná-
rias, de ofício ou a requerimento da maio-
ria do Plenário;
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IV- designar relatores, distribuir-lhes
as matérias para parecer ou avocá-las;

V- fazer ler pelo Secretário a ata da re-
união anterior e a correspondência rece-
bida;

VI - conceder a palavra aos Verea-
dores, bem como adverti-los pelos exces-
sos cometidos, interrompendo-os quando
estiverem falando sobre o vencido ou se
desviando da questão em debate;

VII - submeter à votação as matérias
sujeitas à deliberação da Comissão e
proclamar os resultados;

VIII - assinar os pareceres, relatórios
e proposições, convidando os demais
membros a fazê-lo;

IX - comunicar ao Presidente da Câ-
mara as vagas verificadas e as ausências
não justificadas;

X - resolver as questões de ordem no
âmbito das Comissões;

XI - conceder vista das proposições
aos membros da Comissão;

XII - dar destino regimental a toda
matéria sobre que se haja pronunciado a
Comissão;

XIII - representar a Comissão em suas
relações com a Mesa, os Líderes e as de-
mais Comissões;

XIV - remeter à Mesa, no fim de cada
sessão legislativa, relatório das atividades
da Comissão;

XV - determinar a gravação ou regis-
tro taquigráfico dos debates, quando ne-
cessário;

XVI - requisitar os serviços adminis-
trativos da Câmara ou de Particulares na
prestação de assessoramento ou consul-
toria técnico-legislativa especializada, du-
rante as reuniões da Comissão ou para in-
struir as matérias sujeitas à sua apreciação,
conforme disponibilidade orçamentária
da própria Câmara.

XVII - requerer melhores condições para
o desempenho de sua Comissão, conforme
disponibilidade orçamentária específica.

§ 1º. - O Presidente convocará sessão
extraordinária por solicitação do Presi-
dente da Câmara, em sessão Plenária ou na
própria reunião da Comissão, ou ainda, por
comunicação direta aos demais membros,
sempre com antecedência de um dia.

§ 2º. - O Presidente da Comissão po-
derá exercer a atribuição de relator, salvo
quanto à proposição de sua autoria e terá
direito a voto em todas as deliberações,
mas não presidirá discussão e votação de
matéria de que seja autor.

Art. 69 - O Presidente designará
Relator para cada matéria sujeita à apre-
ciação da comissão.

§ 1º. - O autor da proposição não pode
ser designado relator;

§ 2º. - A designação de relator deve
ser dentro de vinte e quatro horas da chega-
da da matéria à Comissão;

§ 3º. - O mesmo relator da proposição
principal será o das emendas oferecidas;

§ 4º. - O relator pode, com o seu pare-
cer, apresentar emendas ou subemendas,
relatando-as em conjunto;

§ 5º. - O relator tem, para apresentar
seu relatório e parecer, a metade dos pra-
zos concedidos à Comissão.

Sub-seção III: Ordem dos Trabalhos

Art. 70 - Os trabalhos das Comissões
iniciam-se com qualquer número de Ve-
readores, mas as suas deliberações de-
pendem da maioria simples dos votos dos
membros da Comissão, competindo o de-
sempate à Presidência.

Art. 71 - Qualquer Vereador pode par-
ticipar dos debates e trabalhos das
Comissões de que não sejam membros,
sem direito a voto e a palavra mediante au-
torização do Presidente.

Art. 72 - As reuniões obedecerão a
seguinte ordem de trabalho;

I - leitura e votação da ata da reunião
anterior;

II - sinopse das correspondências re-
cebidas;

III - comunicação acerca das
proposições e demais matérias recebidas
e distribuídas aos relatores;

IV - ordem do dia, que correrá na
seguinte seqüência:

a)conhecimento, exame e instrução de
matéria de natureza legislativa, informa-
tiva ou de fiscalização e controle, pro-
postas de atuação, diligências e outros
assuntos da alçada da Comissão;

b)discussão e votação de requerimen-
tos e relatórios em geral;

c)discussão e votação de pareceres.

Art. 73 - No desenvolvimento de suas
funções os relatores e as Comissões obe-
decerão às seguintes normas:

I - os pareceres versarão sobre a pro-
posição principal e aqueles que lhes forem
acessórias, oferecendo opinião conclusi-
va sobre todas elas;

II - os pareceres conterão ementas in-
dicativas da matéria a que se refiram, veda-
da a simples e única remissão a dispositivos
constitucionais, legais ou regimentais;

III - havendo pedido de informação ao
Poder Executivo, o mesmo será encam-
inhado à Mesa, devendo o Plenário man-
ifestar-se sobre a suspensão dos prazos
regimentais até sua satisfação;

IV - se houver pedido de convocação
do Prefeito Municipal, nos termos da Lei
Orgânica Municipal, o mesmo será en-
caminhado ao Plenário, suspendendo-se
o prazo se aprovada a convocação;

V - havendo pedido de convocação
de Secretário Municipal, dirigente de ór-
gão da Administração Indireta ou Procura-
dor Geral do Município, a respeito delibe-
rará a Comissão, cabendo a seu Presidente
marcar dia e hora para o comparecimen-
to, cumprindo, entretanto, ao Plenário, de-
liberar acerca da suspensão dos prazos
regimentais de tramitação;

VI - conhecendo a Comissão de propo-
sição idêntica a outra, proporá ao Presi-
dente da Câmara sua anexação ou a de-
claração de sua prejudicialidade;

VII - conhecendo a Comissão, de Pro-
jeto de Lei versando sobre matéria idên-
tica à de outro, anteriormente rejeitado
pela Câmara, na mesma sessão legislati-
va, proporá ao Presidente seu arquiva-
mento, salvo se de autoria do Prefeito ou
da maioria dos Vereadores;

VIII - quando a Comissão julgar que
petição, memorial representação ou qual-
quer outro documento não deva tramitar,
os mesmos serão arquivados, salvo se so-
bre eles deva manifestar-se o Plenário, por
expressa determinação constitucional, le-
gal ou regimental, sempre comunicando
o fato à Mesa, para que seja cientificado
o Plenário;

IX - o parecer conclusivo do relator
pode ser:

a)pela aprovação total;
b)pela rejeição total;
c)pela aprovação parcial, indicando as

partes ou dispositivos que devam ser re-
jeitados;

d)pela anexação;
e)pelo arquivamento;
f)pelo destaque, para tramitação co-

mo proposição separada, de parte da pro-
posição separada, de parte da proposição
principal ou de emenda ou subemenda;

g)pela representação de projeto, re-
querimento ou indicação e de emenda e
subemenda.

X - optando por apresentar emenda ou
subemenda, ou opinando pela aprovação
de emenda ou subemenda de outros au-
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tores, o relator deverá reunir a matéria da
proposição principal e das emendas e
subemendas num único texto, com os
acréscimos e alterações que visem a seu
aperfeiçoamento;

XI - a Comissão ou Plenário ao delib-
erarem sobre as matérias, nas condições
do inciso anterior, a votação versará sobre
o texto único apresentado, salvo os desta-
ques regimentalmente permitidos;

XII - se for aprovado o parecer do re-
lator em todos os seus termos, será tido co-
mo parecer da Comissão e, desde logo,
assinado pelo Presidente, relator e demais
membros, constando da ata o nome dos
votantes e respectivos votos;

XIII - se ao parecer do relator forem
oferecidas sugestões, com as quais ele
concorde, ser-lhe-á concedido prazo até
a reunião ordinária seguinte para redação
de novo texto, quando necessário;

XIV - se o parecer do relator não for
adotado pela Comissão, a redação da Co-
missão será feita por outro Vereador des-
ignado pelo Presidente;

XV - não restando tempo hábil à Co-
missão para oferecer parecer escrito, o seu
Presidente designará o Vereador que o fará
oralmente em Plenário ou avocará para si
com a mesma finalidade;

XVI - na hipótese de a Comissão ado-
tar parecer diverso do relator, o deste con-
stituirá voto em separado;

XVII - para efeito de contagem de vo-
tos relativos aos pareceres serão conside-
rados:

I - favoráveis, os que aprovam inte-
gralmente, bem como os "pelas con-
clusões", os "com restrições", os "em sepa-
rado", desde que não divirjam das con-
clusões;

II - contrários, os "vencidos", os "em
separado", por divergirem das conclusões.

XVIII - Os membros das Comissões
podem oferecer voto em separado, que
será anexado ao processo em qualquer fase
de tramitação, bem como assinar os pare-
ceres com as declarações de "pelas con-
clusões", "com restrições" ou "vencido";

XIX - Sendo favorável o parecer so-
bre indicação, mensagem, ofício, memo-
rial ou qualquer outro documento con-
tendo sugestão ou solicitação dependente
do projeto, será ao mesmo anexado;

XX - Concluída a tramitação de uma
matéria em uma Comissão, será ela ime-
diatamente encaminhada à Mesa ou dire-
tamente à Comissão que em seguida se de-
va manifestar.

Art. 74 - Todas as proposições sujeitas

à ordem do dia devem ser encaminhadas
em primeiro lugar à Comissão de Consti-
tuição, Legislação e Redação Final, indo
em seguida às demais Comissões, obe-
decidos os prazos deste Regimento.

Sub-seção IV: Competência Geral das
Comissões

Art. 75 - Às Comissões Permanentes,
em razão da matéria de sua competência
específica, e às demais Comissões, no que
lhes for aplicável cabe:

I - discutir e votar as proposições, ofe-
recendo parecer e, quando o caso exigir,
relatório para a deliberação do Plenário;

II - realizar audiências públicas com
autoridades, cidadãos e entidades da so-
ciedade civil;

III - convocar Secretários Municipais
e dirigentes de órgãos da Administração
Indireta do Município, para prestarem pes-
soalmente informações sobre assunto iner-
ente às suas atribuições, ou conceder-lhes
audiência para que exponham temas de
relevância dos órgãos que dirigem;

IV- encaminhar, através da Mesa, pe-
didos escritos de informações ao Prefeito,
Secretários, dirigentes de órgãos da
Administração Indireta e o Procurador
Geral do Município, fixando prazo para
o atendimento;

V - receber petições, reclamações, re-
presentações ou queixas de qualquer pes-
soa contra atos ou omissões das autori-
dades ou entidades públicas municipais;

VI - acompanhar e apreciar programas
de obras e planos de desenvolvimento e,
sobre eles emitir parecer, em articulação
com a Comissão de Finanças, Orçamentos
e Fiscalização;

VII - exercer a fiscalização e o contro-
le dos atos do Poder Executivo, inclusive
da Administração Indireta;

VIII - propor ao Plenário a sustação
dos atos normativos do Poder Executivo
que exorbitem do poder regulamentar, ela-
borando o respectivo projeto de Decreto
Legislativo, ouvida a Comissão de Cons-
tituição, Legislação e Redação Final;

IX - acompanhar, junto ao Poder Exe-
cutivo, a elaboração da proposta orçamen-
tária, bem como sua execução;

X - estudar qualquer assunto incluído nas
atribuições da Câmara, propondo as medidas
cabíveis, inclusive de ordem legislativa;

XI - solicitar audiência ou colaboração
de órgãos ou entidades da Administração
Pública e da sociedade civil para eluci-
dação de matéria sujeita a seu exame e pro-
nunciamento;

§ 1º. - As atribuições previstas nos in-

cisos III, IV e VIII, deste artigo, não ex-
cluem a iniciativa individual de qualquer
Vereador junto ao Plenário;

§ 2º. - Encaminhado qualquer expe-
diente ao Presidente da Comissão
Permanente, este, dentro de 72 (setenta e
duas) horas, designa-lhe relator, se não
se reservar a emissão do parecer;

§ 3º. - O relator designado tem o pra-
zo de 10 (dez) dias para apresentação do
parecer, contado da data do seu recebi-
mento;

§ 4º. - O prazo do parágrafo anterior é
duplicado em se tratando de proposta or-
çamentária, do orçamento plurianual de
investimento e do processo de prestação
de contas do Município;

§ 5º. - O prazo será triplicado quando
se tratar de projeto de codificação.

Sub-seção VI: Competência das
Comissões Permanentes

Art. 76 - As Comissões Permanentes
têm os seguintes campos temáticos e áreas
de atividades:

I - Comissão de Constituição,
Legislação e Redação Final:

a)análise dos aspectos constitucional,
legal, jurídico, regimental, de técnica le-
gislativa e correção de linguagem de to-
das as proposições sujeitas à apreciação
da Câmara;

b)admissibilidade de proposta de e-
menda à Lei Orgânica do Município;

c)matéria regimental;
d)assunto de natureza jurídica, de in-

terpretação da Lei Orgânica ou regimen-
tal a que seja submetida, em consulta ou
indicação, pelo Presidente da Câmara, pe-
lo Plenário ou Comissão, ou em razão de
recurso contra decisão do Presidente em
questão de ordem, ainda que a decisão o-
riginária seja de Presidente de Comissão;

e)declaração de inconstitucionalidade
de Leis Municipais;

f)direitos e deveres do mandato par-
lamentar;

g)aplicação de penalidades;
h)licenças ao Prefeito e ao Vice-Pre-

feito para interromperem o exercício de
suas funções;

i)destituição do Prefeito, do Vice-
Prefeito e dos Secretários do Município;

j)organização administrativa da
Prefeitura e da Câmara;

k)criação de entidades da adminis-
tração direta e indireta;
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l)contratos, ajustes, convênios e con-
sórcios;

m)aquisição e alienação de imóveis;
n)licenças dos Vereadores;
o)vetos do Prefeito;
p)concessão de títulos honoríficos de

Cidadão Parnamirinense;
q)perda do mandato de Vereador, de

Prefeito e de Vice-Prefeito;
r)assuntos internos que envolvam

questão de alta indagação, sempre que so-
licitado pelo Presidente;

s)matérias regimentais;
t)redação final das proposições em

geral.

§ 1º. - É obrigatória a audiência da
Comissão de que trata este inciso quanto
às matérias de organização administrati-
va da Prefeitura e da Câmara, no tocante
ao seu aspecto jurídico;

§ 2º. - Concluindo a Comissão pela i-
legalidade ou inconstitucionalidade de um
projeto, seu parecer segue ao Plenário para
ser discutido e, somente quando for apro-
vado, prosseguirá o projeto na sua trami-
tação normal;

§ 3º. - Caso o parecer da Comissão se-
ja contrário à matéria pela unanimidade
dos votos, estará automaticamente re-
jeitada, devendo ser arquivada.

II - Comissão de Finanças, Orçamento
e Fiscalização Financeira:

a)aspectos financeiros e orçamen-
tários de quaisquer proposições, quanto
à sua compatibilidade e adequação com
o Plano Plurianual de Investimentos, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamen-
to Anual;

b)dívidas públicas;
c)fixação da remuneração dos Verea-

dores, do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários do Município;

d)sistema tributário, direito tributário
e financeiro;

e)tributação, arrecadação, fiscaliza-
ção, administração fiscal e contribuições
sociais;

f)prestação de contas da Mesa da
Câmara e do Prefeito;

g)fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial
do Município, inclusive de todas as enti-
dades da Administração Direta e Indireta;

h)plano Plurianual, Lei de Diretrizes
Orçamentárias, orçamento anual, projetos
de autorização para abertura de créditos;

i)acompanhamento do emprego de
dotações, subsídios ou auxílios a entidades
públicas e privadas e prestações de con-

tas respectivas;
j)determinação à autoridade munici-

pal para prestar esclarecimentos, no pra-
zo de 05 (cinco) dias, acerca das despe-
sas não autorizadas e solicitação de pare-
cer conclusivo do Tribunal de Contas do
Estado sobre o assunto;

k)acompanhamento e fiscalização
orçamentária, sem prejuízo da atuação das
demais  Comissões;

l)proposições que fixem vencimentos
do funcionalismo;

m)tomadas de contas do Prefeito e do
Presidente da Câmara.

§  único - Nenhuma matéria de ordem
financeira e tributária será submetida ao
Plenário sem o parecer prévio da Comissão.

III - Comissão de desenvolvimento ur-
bano e meio ambiente:

a)política de desenvolvimento mu-
nicipal;

b)sistema municipal de defesa civil;
c)projetos atinentes à fiscalização de

obras e serviços pelo Município, autar-
quias, entidades pára-estatais e conces-
sionárias de serviços públicos de âmbito
municipal;

d)matérias relativas à urbanização da
cidade, mercados, feiras, matadouros,
açougues e as referentes à alienação e
aquisição de bens imóveis, doações, out-
orgas, concessões de serviços públicos e
uso de imóvel;

e)projetos que disponham sobre de-
nominação ou alteração de vias e logra-
douros públicos;

f)matérias relacionadas com a habita-
ção e transporte no Município;

g)matérias que disponham sobre o
meio ambiente, sua preservação e equi-
líbrio ecológico.

IV - Comissão de Educação, Saúde e
Assistência Social:

a)projetos referentes à educação, en-
sino, arte, patrimônio histórico, esportes,
higiene e saúde pública;

b)concessão de bolsas de estudo;
c)implantação de centro comunitários

sob o auspício oficial;
d)assistência a criança, ao adolescente,

a família, menores infratores, idosos e por-
tadores de necessidades especiais. 

Sub-seção VII: Competências das
Comissões Temporárias:

Art. 77 - As Comissões Temporárias
têm suas finalidades especificadas nos
seus atos constitutivos, neles também

sendo determinados o prazo de duração,
a forma de procedimento e as condições
de desempenho de sua atribuição.

Art. 78 - Elas são constituídas por
membros indicados pelas Lideranças ou
Blocos Parlamentares e designados pelo
Presidente da Casa e se extinguem pelo
decurso do seu prazo de duração, tenham
ou não sido concluídos os trabalhos.

Parágrafo Único - As conclusões serão
relatadas ao Plenário através do Presidente
da Comissão, mediante parecer, apresen-
tando as medidas necessárias ao interesse
público.

TÍTULO III
ATIVIDADE PARLAMENTAR

Capítulo I
Das Atividades Comuns

Art. 79 - As atividades parlamentares
da Câmara Municipal de Parnamirim são
desenvolvidas internamente, em dois
períodos por sessão legislativa anual,
sendo o primeiro de 15 de fevereiro a 30
de junho e o segundo de 1º de agosto a 15
de dezembro.

§ 1º. - Por decisão do Plenário o perío-
do ordinário da Câmara pode ser prorro-
gado para apreciação de pauta remanes-
cente até o dia 31 (trinta e um) de Dezem-
bro, sem acréscimo no subsídio;

§ 2º. - O recesso legislativo vai de 1º
(primeiro) a 30 (trinta) de julho e de 16
(dezesseis) de dezembro a 14 (quatorze)
de Fevereiro do ano seguinte, observadas
as regras constantes na Lei Orgânica do
Município no tocante à apreciação e à
aprovação da Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias e à Lei Orçamentária Anual.

Art. 80 - O exercício da vereança dar-
se-á em cada período através de sessões
parlamentares, pelas quais os Vereadores
reúnem-se formalmente em recinto pró-
prio da Câmara para este fim.

Parágrafo Único - Na impossibilidade
de acesso ao recinto da Câmara pelos
Vereadores, por motivo de força maior de-
vidamente comprovado, as reuniões
poderão ser realizadas em outro local des-
ignado pela Mesa Diretora da Câmara. 

Art. 81 - As sessões parlamentares são:

I - especiais, para instalação da Le-
gislatura, eleição da Mesa, posse do Pre-
feito, Vice-Prefeito e Vereadores; 
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II - especiais, julgamento do Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores;

III - ordinárias, as de qualquer sessão
Legislativa, realizada de segunda à quar-
ta-feira, no horário com o início às 17:00
horas;

IV - extraordinárias, as realizadas em
horas diversas das pré-fixadas para as or-
dinárias;

V - solenes, para homenagens e
comemorações;

VI - populares, com participação de
representantes da sociedade civil para dis-
cussões sobre temas específicos do mu-
nicípio de Parnamirim;

VII - secretas, para tratar de assuntos
relevantes quando o caso exija;

VIII - audiências públicas.

Art. 82 - Salvo quando este Regimento
dispuser o contrário ou por determinação
do Presidente da Câmara que considerar
a segurança do recinto e a integridade das
pessoas que se façam presente às sessões
parlamentares, estas serão sempre aber-
tas ao público em geral, podendo qualquer
pessoa assistir às sessões, no local do
recinto do Plenário reservado ao público,
desde que:

I - esteja decentemente trajado;

II - não se manifeste em apoio ou con-
tra às deliberações do Plenário, nem tam-
pouco aos pronunciamentos dos Verea-
dores;

III - atenda às deliberações da Mesa.

Parágrafo Único - O Presidente da
Câmara poderá determinar a evacuação
das galerias, suspender e até mesmo encer-
rar a sessão, sem prejuízo de outras me-
didas mais graves, quando houver desre-
speito ao andamento dos trabalhos legis-
lativos.

Art. 83 - Cada sessão será aberta me-
diante a verificação do quórum mínimo,
incumbido ao Segundo Secretário fazê-
lo, na forma deste Regimento, cabendo ao
Presidente, em seguida, declarar aberta a
sessão proferindo os seguintes termos:
"SOB A PROTEÇÃO DE DEUS E EM
NOME DO POVO DE PARNAMIRIM
DECLARO ABERTA A PRESENTE
SESSÃO".

Parágrafo Único - Asessão não poderá
ser iniciada após o transcurso do prazo
de tolerância de quinze minutos se for ver-
ificado pelo Segundo Secretário que o
quórum mínimo para abertura da sessão
não foi atingido, cabendo ao Primeiro
Secretário lavrar ata e nela fazendo cons-

tar o nome dos Vereadores presentes, fal-
tosos e ausentes, considerando-se:

a)presente, o Vereador que permane-
cer do início ao fim de cada sessão;

b)faltoso, o Vereador que não com-
pareceu à sessão;

c)ausente, o Vereador que tenha par-
ticipado de parte da sessão.

Art. 84 - O transcorrer de cada sessão
será lavrada em Ata, por escrito, ou por qual-
quer processo mecânico, devendo conter a
data e o horário do seu início e término, o
nome de quem presidiu a sessão e de cada
um dos Vereadores presentes e ausentes à
reunião, além da súmula do expediente li-
do e dos trabalhos desenvolvidos.

§ 1º. - AAta de toda e qualquer sessão
será lavrada, lida e submetida à aprovação
do Plenário antes do encerramento da mes-
ma sessão, podendo o Presidente sus-
pender os trabalhos pelo tempo necessário
à lavratura da mesma, com exceção das
sessões ordinárias e demais especificadas
neste regimento.   

§ 2º. - Antes da aprovação da Ata pode
ser proposta a sua retificação, emenda ou
impugnação mediante requerimento de
qualquer Vereador ao Presidente da Mesa,
procedendo-se a lavratura de uma nova Ata;

§ 3º. - Os discursos dos oradores serão
inseridos em Ata mediante apresentação
de cópia por escrito e resumidos, quando
houver gravação por meio de fita mag-
nética de áudio e/ou vídeo a qual será atri-
buído um número de ordem para manuten-
ção em arquivo;

§ 4º. - Serão permitidas revisões dos
discursos dos oradores realizados por meio
eletrônico após o arquivamento referido
no parágrafo anterior mediante apresen-
tação de ressalva expressa, que vise reti-
ficar possíveis erros de interpretação;

§ 5º. - As informações e os documen-
tos não oficiais lidos em resumo do
Expediente pelo 1º. Secretário são apenas
mencionados em Ata, com a declaração
dos seus objetivos, salvo requerimento
formulado à Mesa e por ela deferido;

§ 6º. - As informações oficiais envi-
adas à Câmara, a requerimento de qual-
quer Vereador, são lidas e inseridas em Ata
e encaminhadas por cópia ao requerente;

§ 7º. - Constam também da Ata os vo-
tos de regozijo ou louvor, pesar e congratu-
lações, desde que aprovados pela Câmara,

a requerimento de qualquer Vereador;

§ 8º. - É lícito a qualquer Vereador en-
viar à Mesa, para publicação na Ata, as
razões de seu voto, por escrito, bem co-
mo discursos breves reduzidos a termo,
desde que sejam concisos e não atentem
contra as disposições deste regimento.

Art. 85 - As Atas originais ficarão
guardadas em livros próprios, donde serão
extraídas cópias para arquivo e consulta
de qualquer cidadão durante o horário de
expediente da Secretaria.

Art. 86 - A Bíblia Sagrada deve ficar
sobre a Mesa da Presidência ou em outro
lugar de destaque que lhe for reservado,
ficando à disposição de quem dela quiser
fazer uso.

Capítulo II
As Sessões Especiais

Art. 87 - O exercício da atividade par-
lamentar inicia-se através das sessões es-
peciais de instalação, que compreendem:

I - a sessão especial de instalação da
Legislatura, posse e eleição da Mesa Di-
retora;

II - a sessão especial para julgamento
de Vereadores, do Prefeito, do Vice-pre-
feito; e

Seção I
Instalação da Legislatura

Art. 88 - Ainstalação da legislatura tem
por objetivo dar posse ao Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores de acordo com as
seguintes formalidades:

§ 1º. - As autoridades acima referidas
comparecerão ao Plenário da Câmara
Municipal de Parnamirim no dia 1º de
janeiro do ano que se seguir ao das eleições
municipais, no horário que previamente
lhes for informado pela Casa;

§ 2º. - A sessão terá início com o
Vereador presente mais idoso, que tomará
interinamente a presidência, podendo
nomear um Secretário para auxiliá-lo nos
trabalhos;

§ 3º. - Um a um o Presidente interino
da Mesa tomará a prova de diplomação de
cada autoridade e conclamará a todos para
ficarem de pé a fim de ouvirem a execução
do Hino Nacional Brasileiro;

§ 4º. - Em seguida, os Vereadores
prestarão compromisso, estendendo o



PARNAMIRIM, RIO GRANDE DO NORTE, 03 DE FEVEREIRO DE 2009 BOLETIM OFICIAL – 21

braço direito à frente e dizendo em voz
alta em um só som: "PROMETO, EXER-
CER COM DIGNIDADE E LEALDADE
A FUNÇÃO DO MEU CARGO, MAN-
TER, DEFENDER E CUMPRIR AS
CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ES-
TADUAL E A LEI ORGÂNICA DO
MUNICÍPIO, OBSERVAR AS LEIS DA
UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍ-
PIO, PROMOVER O BEM-ESTAR GE-
RAL DOS MUNÍCIPES E DESEM-
PENHAR O EXERCÍCIO DA ATIVI-
DADE POLÍTICA, SOB A INSPIRA-
ÇÃO DADEMOCRACIA, DALEGITI-
MIDADE E DA LEGALIDADE.

§ 5º. - Após o ato maior a Presidência
declara-os compromissados e empossa-
dos, convidando os novos Prefeito, Vice-
Prefeito e Vereadores a assinarem a Ata de
Posse ou o Termo de Posse, para que sur-
tam os efeitos jurídicos e legais.

Art. 89 - Tomam posse igualmente, no
mesmo instante, o Prefeito e o Vice-Pre-
feito, se estiverem presentes à solenidade,
sob o mesmo compromisso e formalidades
traçadas no Artigo anterior.

§ 1º. - Ausente o prefeito e o Vice-
Prefeito o Presidente interino designará
novos dia e hora para a realização de
solenidade de posse dos mesmos;

§ 2º. - Não tomando posse o Prefeito e
o Vice-Prefeito na forma prevista pelo
parágrafo primeiro deste artigo, devem
fazê-lo no prazo de 10 (dez) dias, sob pe-
na de ser declarada a vacância dos cargos.

§ 3º. - Considera-se, nesta mesma o-
casião, a abertura automática da primeira
sessão legislativa após a tomada de posse
do Presidente da Mesa.

Sub-seção Única - Da Eleição da Mesa

Art. 90 - Após a posse, presente a maio-
ria absoluta de seus membros, os Verea-
dores se reúnem, sob a presidência do mais
idoso, dentre os presentes, e elegem os
componentes da Mesa.

Art. 91 - Não ocorrendo a eleição na
sessão solene de instalação da Legislatura,
por falta de quorum ou outro motivo, qual-
quer, o Vereador mais idoso, no exercício
da Presidência, convoca a Câmara, em
sessão preparatória, independentemente
do interstício de que trata este Regimento,
por se tratar de motivo de urgência espe-
cial, fazendo-se realizar tantas sessões
quantas forem necessárias a realização da
eleição da mesa.

Art. 92 - A eleição de renovação de

mesa da Câmara para o Segundo Biênio,
realizar-se em sessão legislativa ordinária
podendo ocorrer a partir do início do perío-
do ordinário de legislatura, até a última
sessão ordinária de Primeiro Biênio, me-
diante convocação da mesa diretora com
prazo mínimo de antecedência de 72 (se-
tenta e duas) horas, ficando estabelecido
o prazo de 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência, para registro de Chapas con-
correntes, sob pena de nulidade.

Art. 93 - A eleição dos membros da
Mesa processa-se em escrutínio aberto,
ou secreto se assim deliberar o Plenário,
obedecidas as seguintes exigências e for-
malidades:

I - presença da maioria absoluta dos
Vereadores;

II - chamada nominal dos Vereadores
em ordem alfabética;

III - caso seja secreto, através de cé-
dulas impressas ou datilografadas, con-
tendo os nomes dos candidatos e o cargo
para o qual é indicado através de chapa;

IV- colocação, em cabines indevassá-
veis, das cédulas que resguardem o sigi-
lo do voto;

V - colocação das cédulas na urna, à
vista de todos, destinada a eleição;

VI - retirada das cédulas da urna por
dois membros da comissão apuradora de-
signada pelo Presidente, contagem e ver-
ificação da coincidência do seu número
com o da lista de votantes, comunicação
ao Plenário, abertura e separação das cé-
dulas pelo número de registro da chapa;

VII - proclamação dos votos, em voz
alta, por um membro da comissão apu-
radora e sua anotação por um outro à me-
dida que forem apurados;

VIII - invalidação da cédula que não
atenda ao disposto no inciso III deste pará-
grafo;

IX - redação pela comissão apurado-
ra e leitura pelo Presidente do resultado de
cada eleição, na ordem decrescente dos
votados, no primeiro ou no segundo es-
crutínio, se for o caso;

X - maioria absoluta dos votos dos
membros da Câmara para eleição em
primeiro escrutínio;

XI - realização de segundo escrutínio,
concorrendo os dois mais votados para ca-
da cargo, quando, no primeiro, não se al-
cançar maioria absoluta;

XII - maioria simples, em segundo e-
scrutínio;

XIII - eleição do mais idoso, em caso
de empate;

XIV - proclamação pelo Presidente
dos eleitos.

§ 1º - O Vereador candidato em um

chapa não pode integrar outra.

Art. 94 - Vedado ao suplente, em subs-
tituição ao Vereador titular, a sua eleição
para cargo na Mesa ou nas comissões.

§ 1º - Constituída e empossada a no-
va Mesa, extingue-se o mandato da anti-
ga. O mandato da Mesa eleita dura até con-
stituir-se a nova a cuja eleição preside, sal-
vo no primeiro ano da legislatura.

Art. 95 - O processo de eleição da
Mesa inicia-se com o registro da chapa
ou das chapas, em livro próprio, na secre-
taria da Câmara, até 48 (quarenta e oito)
horas antes do pleito.

§ 1º - Das chapas constam os nomes e
os cargos dos candidatos para os quais são
indicados e o seu registro obedece a or-
dem numérica de apresentação e pedido
respectivo.

§ 2º - O pedido de registro da chapa é
feito, por escrito, a requerimento de qual-
quer Vereador integrante da mesma.

§ 3º - Caso haja consenso para formação
de chapa única, com a retirada das chapas
anteriormente inscritas, pode haver registro
até o início da posse dos vereadores.  

Art. 96 - É vedada a renúncia de can-
didato, se concorreu ao primeiro escru-
tínio, antes da realização do segundo, se
for o caso.

Seção II
Da Instalação da Sessão Legislativa

Art. 97 - A sessão legislativa será ini-
ciada a cada dia 15 (quinze) de fevereiro
pelos quatro anos seguintes àquele que
ocorreram as eleições municipais, nos
períodos definidos neste regimento.

Parágrafo único - durante o mandato
cada um dos quatro anos de legislatura cor-
responde a uma sessão legislativa, sendo
esta o conjunto de sessões ordinárias da
Câmara.

Art. 98 - É obrigatória a realização de,
no mínimo, 10 (dez) sessões a cada mês
de atividade, conforme o calendário es-
tabelecido pela Mesa para cada ano legis-
lativo.

Art. 99 - Não é necessária a convo-
cação formal dos Vereadores para a reali-
zação de reuniões em datas não agendadas
pela Mesa.

Seção III
Das Sessões solenes de Homenagem
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Art. 100 - Deliberando a Câmara, se-
ja por proposta da Mesa ou requerimento
de qualquer Vereador, haverá sessão so-
lene para comemoração de eventos e tan-
tos importantes ou homenagens públicas
a todos aqueles que tenham prestado
serviço à comunidade Parnamirinense, e
também a instituição e corporações e pes-
soas jurídicas. 

§ 1º. - Nas sessões solenes farão uso
da palavra apenas o vereador autor da
proposição, os Vereadores indicados pe-
los Líderes de bancada e o homenageado;

§ 2º. - Havendo sessão solene, neste
dia não haverá sessão ordinária.

Sub-seção Única - Títulos Honoríficos

Art. 101 - Por via de projeto de Decreto
Legislativo, aprovado em discussão e
votação única, por no mínimo por 2/3 (dois
terços) de seus membros, a Câmara poderá
conceder título de cidadão honorário ou
qualquer outra honraria ou homenagem a
personalidades nacionais ou estrangeiras
radicadas no País, comprovadamente dig-
nas da honraria.

§ 1º. - É vedada a concessão de títulos
honoríficos a pessoas no exercício de car-
gos ou funções executivas, eletivas ou por
nomeação.

§ 2º. - Os títulos referidos no presente
artigo poderão ser conferidos a personali-
dades estrangeiras, mundialmente con-
sagradas pelos serviços prestados à hu-
manidade, não se aplicando, nesta hipóte-
se, o disposto no parágrafo anterior, nem
a exigência de que seja radicado no País,
constante no caput deste artigo.

Art. 102 - O projeto de concessão de tí-
tulo honorífico deverá ser aprovado por
2/3 (dois terços) dos membros da Câmara
e, observadas as demais formalidades re-
gimentais, vir acompanhado, como req-
uisito essencial, de circunstanciada bio-
grafia da pessoa que se deseja homenagear.

§ único - Ainstrução do projeto deve-
rá conter, obrigatoriamente, como con-
dição de recebimento pela Mesa, a anuên-
cia por escrito do homenageado, exceto
quanto às personalidades estrangeiras.

Art. 103 - O signatário será considera-
do fiador das qualidades da pessoa que se
deseja homenagear e da relevância dos
serviços que tenha prestado e não poderá
retirar sua assinatura depois de recebida
a propositura pela Mesa.

§ único - Cada Vereador poderá figu-
rar no máximo por 8 (oito) vezes, como
signatário de projeto de concessão da hon-
raria, em cada legislatura.

Art. 104 - Para discutir projeto de con-
cessão de título honorífico, cada Vereador
disporá de 15 (quinze) minutos.

§ único - Tão logo seja aprovada a con-
cessão do título honorífico será expedido
o respectivo diploma, com a imediata assi-
natura do autor da propositura.

Art. 105 - Aentrega dos títulos será fei-
ta em sessão solene convocada para este fim.

§ 1º. - Na sessão solene de entrega do
título honorífico, o Presidente da Casa
referendará publicamente, com sua assina-
tura, a honraria outorgada;

§ 2º. - Nas sessões de entrega do títu-
lo honorífico, para falar em nome da
Câmara, só será permitida a palavra do
Vereador autor de propositura, como o-
rador oficial.

§ 3º. - Quando houver a entrega de
mais de um título honorífico a Mesa indi-
cará o orador oficial. 

Capítulo III
As Sessões Ordinárias

Art. 106 - As sessões ordinárias terão
início às 17:00 horas e duração de três
horas.

§ Único  - Asessão poderá ser prorro-
gada por deliberação do Plenário da
Câmara, a requerimento por qualquer de
seus membros ou proposta da mesa, de-
vendo o requerimento ser discutido e en-
caminhado a votação.

Art. 107 - À hora do início da sessão
os membros da Mesa e os Vereadores ocu-
parão seus lugares e, por determinação do
Presidente, o Primeiro-Secretário fará a
chamada nominal dos Vereadores.

§ 1º. - Verificada a presença de 1/3 (um
terço) dos membros da Câmara, o Pre-
sidente anuncia o número de Vereadores
presentes e declara aberta a sessão. 

§ 2º. - Não havendo quorum mínimo, o
Presidente concederá tolerância de 15
(quinze) minutos, findo os quais determinará
que seja realizada a verificação de quorum;

§ 3º. - Persistindo a insuficiência, o
Presidente declarará que a sessão não

poderá ser realizada, fazendo constar, em
Termo de Encerramento, os nomes dos
Vereadores presentes e ausentes;

§ 4º. - O Expediente e a ordem do dia
ficarão transferidos para a sessão subse-
qüente;

§ 5º - No recinto de reuniões da Câma-
ra, podem ser admitidos ex-vereadores e
funcionários em serviço no plenário, bem
como, em lugares previamente determi-
nados, as autoridades em geral, pessoas
de relevante social, personalidades que se
resolva homenagear e representantes da
imprensa, de rádio e da televisão, quando
especialmente convidados;

§ 6º - A Bíblia Sagrada deve ficar so-
bre a Mesa da Presidência ou em outro
lugar de destaque que lhe for reservado, à
disposição de quem dela quiser fazer uso.

Art. 108 - As sessões ordinárias com-
põem-se de:

I - Expediente;
II - Discursos de Lideranças.
III - Ordem do dia;

Art. 109 - A Câmara, em sessão or-
dinária, poderá discutir um tema especí-
fico, de interesse da municipalidade, no
horário destinado à ordem do dia ou ex-
plicações pessoais, proposto por qualquer
Vereador, com a presença de represen-
tantes de entidades ou de especialistas no
tema proposto.

§ 1º. - A proposta de debate por parte
do Vereador será feita sob forma de re-
querimento, com uma semana de ante-
cedência;

§ 2º. - Os tempos destinados à inter-
venção dos debates serão definidos pela
Mesa, observado o número de debatedores
e amplitude do tema.

Seção I
Do Expediente

Art. 110 - Declarada aberta a Sessão,
inicia-se o Expediente, cujo tempo de du-
ração é limitado a 60 (sessenta) minutos,
obedecida a seguinte ordem de atos:

I - Leitura da Ata da Sessão anterior
pelo Segundo Secretário, ou assessor de-
signado;

II - Votação da Ata;
III - Verificação de Quórum pelo

Primeiro Secretário;
IV - Leitura do Expediente pelo
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Segundo Secretário ou assessor designa-
do;

V - Uso da palavra pelos Vereadores.

§ 1º. - Para a realização e continuação
do Expediente exige-se que estejam pre-
sentes 1/3 (um terço) dos Vereadores,
encerrando-se a sessão se não existir o
quórum;

§ 2º. - ALeitura do Expediente seguirá
a seguinte ordem:

a)proposta de emendas à Lei Orgânica;
b)projetos de Lei Complementar;
c)projetos de lei ordinária;
d)projetos de decreto legislativo;
e)projetos de resolução;
f)projetos de iniciativa popular;
g)requerimentos;
h)indicações;
i)correspondências recebidas.

§ 3º. - As proposições acima deverão
ser apresentadas por escrito até às 12:00h
(doze horas) do dia marcado para a sessão
ordinária, competindo a organização das
mesmas em pauta à Secretaria Geral da
Câmara, observado o número de ordem e
encaminhá-la ao Plenário para conheci-
mento dos Vereadores;

§ 4º. As proposições serão sempre pro-
tocoladas em 03 vias;

§ 5º. - É vedado a apresentação de
qualquer proposição durante a realização
do Expediente, mesmo à pedido verbal;

§ 6º. - Considera-se aprovada a ata,
postos à votação, obtendo aprovação por
maioria simples dos presentes;

§ 7º. - Havendo tempo restante igual
ou superior a 20 (vinte) minutos, cada o-
rador inscrito no início do Expediente dis-
porá de 05 (cinco) minutos, cada um de-
les para fazerem uso da palavra, podendo
um ceder ao outro o tempo que lhe foi des-
tinado;

§ 8º. - Encerra-se o expediente pelo de-
curso do tempo ou por ausência de o-
radores.

Seção II
Discursos de Lideranças

Art. 111 - Esgotado o expediente, o
Presidente da Mesa anunciará a ordem
do dia, concedendo, em seguida, a palavra
para discursos das lideranças.

§ 1º. - É obrigatório que o orador seja

líder de partido político no Plenário ou que
seja o único parlamentar a representá-lo
nesta Casa;

§ 2º. - Os discursos serão distribuídos
proporcionalmente entre os líderes, con-
forme a representatividade da quantidade
de vereadores por bancada partidária; 

a)A partir de 05 (cinco) vereadores
25 (vinte e cinco) minutos;

b)Com 04 (quatro) vereadores 20 (trin-
ta) minutos;

c)Com 03 (três) vereadores 15
(quinze) minutos;

d)Com 02 (dois) vereadores 10 (dez)
minutos;

e)A liderança do governo disporá de
10 (dez) minutos.

Art. 112 -  Amesa diretora, ouvindo o
plenário, por Resolução Administrativa
poderá disciplinar uma nova distribuição
de tempo para as lideranças no horário des-
tinado nas sessões ordinárias a serem uti-
lizados pelos lideres, adequando o tempo
a realidade política da Casa.

§ 1º. - Sendo insuficiente o tempo
para os discursos a presidência adaptará
o tempo. 

§ 2º - Não havendo oradores inscritos
o Presidente declarará encerrada a fase
de discursos de lideranças.

Seção III
Da Ordem do Dia

Art. 113 - Encerrando-se os discursos
de lideranças, o Presidente passará à
Ordem do Dia, devendo seguir a seguinte
ordem de trabalho:

I - Verificação de Quórum;
II - Anunciação das matérias;
III - Discussão das proposições;
IV - Processo de Votação.

Art. 114 - O Presidente da Mesa de-
terminará ao Primeiro Secretário que pro-
ceda a verificação do quórum mínimo e-
quivalente a maioria absoluta dos
Vereadores, sem o qual determinará ao
Segundo Secretário que lavre Termo de
Encerramento de Sessão no Livro de Atas
das Reuniões, assinalando os Vereadores
Presentes e Ausentes.

§ único - A ordem do dia será realiza-
da dentro de 60 (sessenta) minutos.

Art. 115 - Serão encaminhadas à Mesa
da Câmara, como objeto de apreciação
da Ordem do Dia, as seguintes espécies de

proposições:

I - Matéria em redação final;
II - Vetos;
III - Propostas de Emendas à Lei

Orgânica;
IV - Projetos de Lei de iniciativa do

Executivo;
V - Projetos de Lei de iniciativa dos

Vereadores;
VI - Projetos de Resolução;
VII - Projetos de Decreto Legislativo;
VIII - Requerimentos, Indicações,

Moções e outras proposições.

§ 1º. - Cada Vereador receberá uma
cópia de tantas quantas forem as proposi-
ções a serem discutidas na ordem do dia,
que lhes serão entregues pela Secretaria
Geral;

§ 2º. A presidência definirá a Ordem
do Dia fazendo publicar a pauta das
matérias a serem deliberadas, através do
local de costume no átrio da Câmara com
24 (vinte quatro) horas de antecedência.

§ 3º. - É vedada a apresentação de qual-
quer proposição durante a realização da
Ordem do Dia, mesmo que a pedido ver-
bal com redução a termo.

Art. 116 - O Primeiro secretário fará a
leitura das ementas de cada proposição.

§ 1º. - No primeiro dia útil seguinte à
realização da sessão em que foi lida a
matéria será iniciado o prazo comum de
08 (oito) dias para que qualquer Vereador
ou Comissão possa oferecer Emenda,
Sub-emenda ou Substitutivo aos proje-
tos originários;

§ 2º. - Exaurido o lapso temporal do
parágrafo anterior, com ou sem apresen-
tação das alterações ou substituições ao
texto original, será iniciado o prazo para
a emissão do Parecer da Comissão de
Constituição, Legislação e Redação Final,
sendo ele de 02 (dois) dias, quando se tratar
de matéria de urgência e de 10 (dez) dias,
quando se tratar de matéria em regime de
tramitação ordinária;

§ 3º. - A proposição original, suas al-
terações e os pareceres serão enviados à
Presidência para que esta coloque-a na
pauta da ordem do dia da primeira sessão
que ocorrer após o seu recebimento.

Art. 117 - Em seguida o Primeiro
Secretário fará a leitura das proposições
que passaram pela Comissão de Consti-
tuição, Legislação e Redação Final, conce-
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dendo a Presidência o prazo de 10 (dez)
minutos para a deliberação entre os Verea-
dores, seguindo-se, no que couber, as dis-
posições do Título Quatro deste Regi-
mento.

§ 1º. - Considera-se aprovada a
proposição que obtiver a maioria simples
dos membros da Casa, salvo disposição
em contrário prevista neste Regimento
Interno;

§ 2º. - Sendo aprovada, a proposição
retornará à Comissão de Constituição para
que proceda a Redação Final e, em segui-
da, encaminhá-la à Secretaria Geral, para
as providencias de sanção, promulgação
e publicação;

§ 3º. - Caso seja rejeitada, uma nova
proposição versando sobre a mesma
matéria só poderá ser reapresentada, em
outros termos, na sessão legislativa sub-
seqüente;

Art. 118 - Quando houver polêmica
na votação de proposições importantes
o Presidente da Mesa poderá determinar
a realização de uma sessão extra-
ordinária para a discussão e aprovação
da matéria.

Art. 119 - As discussões e votações das
proposituras obedecerão a seguinte ordem
de prioridade:

I - Projeto de Lei de Iniciativa do
Prefeito, para o qual foi solicitada urgên-
cia;

II - Projetos de Decreto Legislativo e
de Lei da Câmara;

III - Projetos de Resolução;
IV - Projetos de Iniciativa Popular;
V - Proposta de Emenda à Lei

Orgânica;
VI - Projetos de Lei Complementar.

Capítulo IV
Sessões Extraordinárias

Art. 120 - São Extraordinárias as
sessões que se realizam nos períodos de
recesso da Câmara ou em Feriados, em
finais de semana, ou em dias não previs-
tos para as sessões ordinárias.

§ 1º. - As sessões extraordinárias são
realizadas em dia e hora diversos dos pre-
vistos para as sessões ordinárias, sendo
vedada a discussão e deliberação de
matérias que não tenham sido objeto da
convocação;

§ 2º. - Aduração máxima de cada ses-
são extraordinária é de 02 (duas) horas;

§ 3º. - Aconvocação se dá em qualquer
sessão ou por correspondência com avi-
so de recepção e fixada no lugar de cos-
tume, sempre com antecedência mínima
de 72 (setenta e duas) horas;

§ 4º. - Quando a convocação se der
em caráter de urgência especial o
Presidente poderá alterar o horário de in-
ício da mesma e dispensar o interstício
de que trata o parágrafo anterior, comu-
nicando o fato ao Plenário;

§ 5º. - Havendo ordem do dia, o tem-
po de sessão será destinado à apreciação
das matérias dela decorrente, ressalva-
dos os períodos reservados à leitura da Ata
e do Expedientes, os destinados a breves
comunicações e as comunicações de lide-
ranças, reduzidos pela metade;

§ 6º. - Asessão poderá ser prorrogada
por deliberação do Plenário da Câmara, a
requerimento de qualquer de seus mem-
bros ou proposta da Mesa, devendo o re-
querimento ser discutido e encaminhado
à votação;

§ 7º - As sessões não serão remunera-
das.

Art. 121 - ASessão Extraordinária não
se realiza:

I - Por falta de quórum após o período
de tolerância;

II - Por deliberação de maioria abso-
luta do Plenário;

III - Por motivo de força maior obser-
vado pela Mesa da Câmara;

IV - Nos demais casos previstos neste
Regimento.

Art. 122 - Aplicam-se às Sessões
Extraordinárias, no que couber, as dis-
posições das Sessões Ordinárias.

Capítulo V
Sessões Secretas

Art. 123 - A Câmara pode realizar
sessão secreta por deliberação da maio-
ria absoluta de seus membros, sempre que
ocorrer motivo relevante.

§ 1º. - Apenas os Vereadores e seus
assessores jurídicos poderão permanecer
no Plenário, cabendo ao Presidente de-
terminar o esvaziamento do mesmo, quan-
do outras pessoas encontrarem-se pre-
sentes à sessão;

§ 2º. - À tramitação da sessão secreta
aplica-se, no que couber, as disposições
aplicáveis às sessões ordinárias;

§ 3º. - Ao Vereador que tomou parte
nos debates é permitido apresentar o seu
discurso por escrito para ser arquivado
juntamente com a Ata e demais docu-
mentos;

§ 4º. - A Ata ficará arquivada em in-
vólucro fechado e assinado pela Mesa,
sem mais nenhum registro, implicando em
pena de responsabilidade civil, criminal
e administrativa a abertura do mesmo fo-
ra da sessão secreta;

§ 5º. - Antes do término da sessão, o
Plenário deliberará sobre a publicação da
matéria que foi objeto de discussão da
sessão secreta;

§ 6º - Caso o Plenário decida pela guar-
da sigilosa das atas da sessão secreta, es-
tas ficarão sob a responsabilidade da
presidência, devendo colocá-las em cofre;

§ 7º - Ao final da legislatura, antes do
recesso o plenário decidirá pela publi-
cação ou incineração das atas das sessões
secretas;

§ 8º - A presidência em sessão públi-
ca incinerará as atas das sessões secretas
se assim decidir o plenário.

TÍTULO IV
PROCESSO LEGISLATIVO

Capítulo I
Disposições Gerais

Art. 124 - O Processo Legislativo
Municipal é um conjunto de procedimen-
tos realizados através de proposições, cu-
jos preceitos contidos neste regimento de-
vem ser observados pelos Poderes
Executivo e Legislativo, com vista à elab-
oração de atos jurídicos válidos e regulares.

Art. 125 - Os princípios fundamentais,
contemplados na Constituição Federal e
na Constituição Estadual, no tocante à e-
laboração dos atos legais, aplicam-se ao
Processo Legislativo do Município no que
lhe couber.

Capítulo II
Das Proposições Legislativas

Art. 126 - Proposição é toda matéria
sujeita à deliberação do Plenário, qualquer
que seja o seu objeto, devendo ser redigi-
da com clareza, em termos explícitos e s-
intéticos, submetendo-se aos procedi-
mentos de tramitação.

§ 1º. - São modalidades de proposição:
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I - Proposta de Emenda à Lei Orgânica
do Município;

II - Projeto de Lei Complementar;
III - Projeto de Lei Ordinárias;
IV - Projeto de Lei Delegada;
V - Projeto de Resolução;
VI - Projeto de Decreto Legislativo.

§ 2º. - Têm competência para a inicia-
tiva das proposições, conforme a modal-
idade:

I - Vereadores;
II - Mesa da Câmara;
III - Comissões Permanentes e

Temporárias;
IV - Prefeito;
V - Cidadania através de iniciativa

popular conforme regimento.

Seção I
Emenda à Lei Orgânica

Art. 127 - A Lei Orgânica do
Município de Parnamirim pode ser e-
mendada mediante iniciativa:

I - de um terço dos membros da
Câmara;

II - do Prefeito;
III - de 5% (cinco por cento) do

eleitorado do município registrado na úl-
tima eleição;

IV - Pela Mesa da Câmara.

§ 1º. - Não pode ser emendada a Lei
Orgânica do Município durante a vigência
de intervenção do Estado ou qualquer me-
dida de restrição das liberdades públicas;

§ 2º. - A proposta de emenda é discu-
tida e votada em 02 (dois) turnos, com in-
terstício de 10 (dez) dias úteis, sendo
aprovada quando obtiver, em ambas as
votações, 2/3 (dois terços) dos votos dos
Vereadores, não sendo permitido o regime
de urgência;

§ 3º. - A matéria constante de propos-
ta de emenda rejeitada ou havida por preju-
dicada, não pode ser objeto de nova pro-
posta no mesmo período legislativo;

§ 4º. - Admitida a proposta, por pare-
cer prévio da Comissão de Constituição,
Legislação e Redação.

Seção II
Projetos de Lei

Art. 128 - A matéria legislativa de
competência da Câmara, mas que depende
de manifestação do Prefeito é objeto de
Projeto de Lei.

Art. 129 - A iniciativa dos projetos de
leis complementares e ordinárias cabe a
qualquer Vereador, à Mesa da Câmara, às
Comissões Permanentes, ao Prefeito e aos
Cidadãos, na forma prevista na Lei
Orgânica e neste Regimento.

§ único - São objeto de Leis comple-
mentares as matérias definidas expressa-
mente pela Lei Orgânica, em seu art. 49.

Art. 130 - A competência para legis-
lar sobre Leis pode ser:

I - Geral, quando a legislação não
definir qual ou quais pessoas estejam le-
gitimadas;

II - Concorrente, quando a Lei prevê
que mais de uma pessoa possui idêntica
legitimidade;

III - Privativa, quando apenas uma pes-
soa possuir legitimação;

IV - Vinculada, onde o Chefe do
Executivo está obrigado a apresentar pro-
jeto de Lei dentro do prazo previsto da
Constituição Federal e na Lei Orgânica
Municipal.

§ 1º. - Constituem matérias que ense-
jam a iniciativa geral ou concorrente, além
de outras previstas neste Regimento e na
Lei Orgânica:

I - Tributos de competência do
Município;

II - Criação, organização e supressão
de distritos, observada a legislação es-
tadual pertinente;

III - Política administrativa.

§ 2º. - São de iniciativa privativa do
Prefeito as leis que disponham sobre:

I - Criação, transformação ou extinção
de cargos, funções ou empregos públicos
na administração direta e autárquica ou
aumento de sua remuneração;

II - Criação e estruturação de órgãos
da Administração Pública e atribuições
dos Secretários ou diretores equivalentes;

III - Orçamento anual e plurianual de
investimento e lei de diretrizes orçamen-
tárias e as de autorização de abertura de
créditos adicionais ou concessão de auxí-
lios, prêmios e subvenções;

IV - Servidor público e seu regime ju-
rídico, provimento de cargos, estabilidade,
aposentadoria e seguro social;

V - Leis delegadas.

§ 3º. - São matérias de iniciativa dos

Vereadores, da Mesa Diretora e das Co-
missões:

I - A criação, provimento, transfor-
mação ou extinção dos cargos, empregos
e funções de seus serviços internos e a fix-
ação ou alteração do seu quantitativo, re-
muneração e/ou vantagens, observados os
parâmetros estabelecidos na Lei de Di-
retrizes Orçamentárias;

II - A organização, funcionamento e
polícia dos serviços de sua Secretaria;

III - A fixação de remuneração do
Prefeito, do Vice-Prefeito, Secretários
Municipais ou Diretores equivalentes,
subsídios dos Vereadores.

IV - Abertura de crédito especial ou
suplementar à Câmara Municipal

§ 4º. - São projetos de Lei de iniciati-
va vinculada:

I - O projeto de Lei do Plano Plurianual
de investimentos;

II - O projeto de Lei Orçamentária.

III - O projeto de Lei de Diretrizes
Orçamentárias.

Art. 131 - Não é admitido aumento de
despesa prevista:

I - Nos projetos de iniciativa privati-
va do Prefeito, ressalvadas quanto às e-
mendas de remanejamento aos projetos
de Leis Orçamentárias. 

II - Nos projetos sobre organização dos
serviços administrativos da Câmara
Municipal.

Art. 132 - Nos projetos de competên-
cia privativa da Câmara não são admiti-
das emendas que aumentem a despesa pre-
vista, ressalvado o disposto neste Regi-
mento e na L.O.M.

Art. 133 - O Prefeito poderá enviar à
Câmara Municipal projeto de lei sobre
qualquer matéria de sua competência.  

Art. 134 - Nenhum projeto de lei ou
resolução poderá ser discutido se não for
apresentado em, pelo menos, 10 (dez) dias
antes do término da Sessão Legislativa,
salvo se subscrito pela maioria absoluta
dos membros da Câmara.

Art. 135 - Faltando 10 (dez) dias para
o encerramento da Sessão Legislativa,
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serão considerados sob urgência todos os
projetos de crédito oriundos da Mesa, das
Comissões Permanentes e os que es-
tiverem subscritos pela maioria absoluta
dos membros da Câmara, nesta ordem.

Art. 136 - Os projetos elaborados pelas
Comissões, em assunto de sua competên-
cia, são dados à Ordem do Dia da sessão
seguinte a sua leitura no expediente, me-
diante acompanhamento de parecer, ou
ainda, que sejam ouvidas outras Comis-
sões, discutindo-se e aprovando-se o re-
querimento pelo Plenário.

Subseção Única - Iniciativa Popular

Art. 137 - É garantido ao povo apre-
sentar à Câmara projeto de lei de interesse
específico do Município, regiões ou bair-
ros através da manifestação de, pelo
menos, 5% (cinco por cento) do eleitora-
do inscrito na última eleição, excetuando-
se os casos de competência privativa
definidos em lei.

§ 1º. - A proposta popular deve ser a-
companhada de justificativa, exigindo-se,
ainda, para o seu acolhimento pela Mesa
da Câmara, a identificação dos assinantes
e seus respectivos títulos eleitorais e cer-
tidão expedida pelo órgão eleitoral com-
petente, informando o número total de
eleitores do bairro, região ou município;

§ 2º. - A proposta popular é entregue
à Secretaria da Câmara que, depois de con-
ferir as exigências formais e materiais, de-
terminadas por este Regimento, a encami-
nha à Presidência da Casa para que siga os
trâmites normais definidos neste regi-
mento;

Art. 138 - É vedado a concessão de
urgência aos projetos de iniciativa popu-
lar e a pauta da ordem do dia  obedecerá
a ordem de preferência prevista.

§ único - Nos demais casos, a trami-
tação dos projetos de iniciativa popular
atenderá às normas inerentes ao processo
legislativo comum.

Art. 139 - Não se constituem matéria
de iniciativa popular àquelas que sejam de
competência privativa do Prefeito ou da
Câmara.

Art. 140 - O autor do projeto sendo
considerado o 1º subscritor, e somente ele,
poderá assumir a defesa do mesmo, ou, a
pedido, o líder de qualquer bancada, na or-
dem do dia, pelo prazo de 20 (vinte) min-
utos, independentemente de inscrição ou
sorteio.

§ único - Ao eleitor que usar da palavra
como titular do projeto não é permitido
abordar tema estranho à sua exclusiva de-
fesa.

Seção III
Decretos e Resoluções

Art. 141 - Os projetos de Decreto
Legislativo destinam-se a regular matéria
de exclusiva competência da Câmara, sem
a sanção do Prefeito e que tenham efeito
externo.

§ único: Constitui matéria de projeto
de decreto legislativo:

I - Cassação de mandato do Prefeito
ou de Vereadores;

II - Aprovação ou rejeição das contas
do Executivo e da Mesa da Câmara;

III - Concessão de licença ou férias
ao Prefeito, nos casos previstos em Lei;

IV- Autorização ao Prefeito e ao Vice-
Prefeito para se ausentarem do Município
por prazo superior a 15 (quinze) dias;

V - Concessão de título de cidadão
honorário a pessoas que, reconhecida-
mente, tenham prestado relevantes servi-
ços à comunidade;

VI - Fixação e atualização dos limites
máximos de despesa para cada gabinete
e às Comissões;

VII - Outros assuntos previstos em lei.

Art. 142 - Os projetos de Resoluções
destinam-se a regular matéria de caráter
político-administrativo ou de natureza
regimental, ou ainda, relativos à consulta
plebiscitária, na hipótese do artigo sexto
da Lei orgânica.

§ único - Constitui matéria de projeto
de Resolução:

I - Elaboração do Regimento Interno;
II - Destituição de membros da Mesa;
III - Concessão de licença a Vereador,

nos casos previstos em lei;
IV - Julgamento de recursos de sua

competência, nos casos previstos na Lei
Orgânica e neste regimento;

V- Constituição de Comissão Tempo-
rária.

VI - Os assuntos de economia interna
da Câmara.

Art. 143 - Os projetos de Resolução ou
de Decreto Legislativo são apresentados
em sessão e em seguida, após as verifi-
cações formais, encaminhadas ao exame
do mérito nas Comissões competentes.

§ único - Os projetos de Resolução ou
de Decreto Legislativo de iniciativa da

Mesa da Câmara independem de parecer,
entrando para a Ordem do Dia da sessão
seguinte e de sua apresentação e leitura no
Expediente.

Seção IV
Das Emendas, Sub-Emendas e

Substitutivos

Art. 144 - Emenda é a proposição ap-
resentada como acessória de outra, po-
dendo ser:

I - Supressiva, que manda suprimir
qualquer parte de proposição;

II - Substitutiva, apresentada como
sucedâneo de dispositivo;

III - Aditiva, que acrescenta texto a
proposição;

IV - Modificativa, que visa alterar a
redação de disposição.

Art. 145 - À qualquer projeto de Lei,
Resolução ou Decreto Legislativo podem
ser apresentadas Emendas dentro de 05
(cinco) dias, contados a partir da dis-
tribuição de avulsos, após os quais o mes-
mo é despachado à Comissão competente,
que emite o seu parecer, exceto quanto à
proposta orçamentária.

§ único - Somente os Vereadores, con-
junta ou separadamente, a Mesa da Câma-
ra, as Comissões Permanentes e os Cida-
dãos, nos projetos de sua iniciativa, po-
dem apresentar emendas ou substitutivos.

Art. 146 - Denomina-se Sub-Emenda
a emenda apresentada por qualquer
Vereador, Comissão ou Órgão da Câmara
a outra emenda e que, por sua vez, pode
ser substitutiva, aditiva ou modificativa.

Art. 147 - Substitutivo é o projeto de
Lei, de Resolução ou de Decreto Legis-
lativo apresentado por Vereador, comis-
são e pelo Prefeito para substituir outro
anteriormente apresentado sobre o mes-
mo assunto.

§ 1º. - Não é permitida a apresentação
de substitutivo parcial ou mais de um sub-
stitutivo ao mesmo projeto;

§ 2º. - Não é aceito Substitutivo, Emenda
ou Sub-Emenda que não tenham relação
com a matéria da proposição principal.

Seção V
Das Indicações, Moções e Requeri-

mentos

Art. 148 - Indicação é a proposição a-
través da qual o Vereador pode sugerir que
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o assunto nela focalizado seja objeto de
providência ou estudo pela Mesa, com a
finalidade do seu esclarecimento ou for-
mulação de projeto de Resolução.

§ 1º. - Não são aceitas, como indicação,
as proposições que objetivem consulta so-
bre interpretação e aplicação da Lei, sobre
ato de qualquer Poder ou de seus órgãos,
ou que representem sugestão ou conselho
no sentido de motivar determinado ato, ou
de efetuá-lo de determinada maneira;

§ 2º. - As indicações são apresentadas
em sessão, por qualquer Vereador, devi-
damente justificadas por escrito, lidas no
expediente, numeradas e publicadas em
avulsos;

§ 3º. - Não é permitido, igualmente,
dar forma de indicação a assunto reser-
vado por este Regimento como matéria
objeto de Requerimento;

§ 4º. - As indicações são lidas no
Expediente e encaminhadas a quem de di-
reito independentemente de deliberação
do Plenário, por ofício, através da Secre-
taria da Câmara;

§ 5º. - Na hipótese de o Presidente en-
tender que a indicação não deva ser en-
caminhada, dará ciência da decisão ao
Autor e solicitará o pronunciamento da
Comissão competente, cujo parecer é dis-
cutido e votado na pauta da Ordem do dia,
em única votação, independente de sua
figuração prévia no Expediente;

§ 6º. - A Câmara se pronuncia dentro
de 72 (setenta e duas) horas impror-
rogáveis.

Art. 149 - Moção é a proposição em que
é sugerida a manifestação da Câmara pela
ocorrência de determinado evento de reper-
cussão, constituído de aplausos, soli-
dariedade, apoio, apelo, protesto ou repúdio.

§ único - Subscrita, no mínimo, por 1/3
(um terço) dos Vereadores, a Moção, de-
pois de lida no Expediente, é despachada
à pauta da Ordem do Dia da sessão se-
guinte, independentemente de parecer de
Comissão, para ser apreciada em dis-
cussão e votação em único turno, por de-
cisão de maioria qualificada.

Art. 150 - Requerimento é uma espé-
cie de proposição dirigida por qualquer
Vereador ou Comissão ao Presidente da
Câmara ou à Mesa Diretora sobre assun-
to do Expediente ou da Ordem do Dia, ou
de interesse do próprio Vereador.

§ 1º. - Os requerimentos são assim
classificados:

I - Quanto à formulação:

a)Verbais;
b)Escritos.

II - Quanto à Competência para de-
cidir:

a)Sujeitos a despacho imediato do
Presidente;

b)Sujeitos à deliberação do Plenário.

III - Quanto à fase de formulação:

a)Específicos da fase de Expediente;
b)Específicos da Ordem do Dia;
c)Comuns a qualquer fase da sessão.

§ 2º. - São verbais e resolvidos imedi-
atamente pelo Presidente da Câmara os re-
querimentos que solicitem:

I - A palavra ou desistência dela;
II - Permissão para falar sentado;
III - Leitura de qualquer matéria para

conhecimento do Plenário;
IV - Observância de dispositivo regi-

mental;
V - Retirada, pelo Autor, de requeri-

mento verbal ou escrito ou de proposição
ainda não submetida à deliberação do
Plenário;

VI - Retificação, impugnação ou e-
menda de ata;

VII - Requisição de documento,
processo, livro ou publicação existente
na Câmara sobre proposição em dis-
cussão;

VIII - Justificativa de voto e sua tran-
scrição em Ata;

IX - Verificação de quorum ou de
votação;

§ 3º. - São igualmente verbais e su-
jeitos à deliberação do Plenário os re-
querimentos que solicitem:

I - Prorrogação de sessão ou dilação
da própria prorrogação;

II - Dispensa de leitura da matéria
constante da Ordem do Dia;

III - Destaque de matéria ou parte dela
para ser apreciada em separado;

IV - Votação a descoberto;
V - Encaminhamento de discussão de

projetos;
VI - Manifestação do Plenário sobre

aspectos relacionados com matérias em
debate;

VII - Voto de louvor, congratulações
e pesar.

§ 4°. - São escritos e sujeitos à apreci-
ação do Plenário os requerimentos que
versem sobre:

I - Renúncia de cargo de membro da
Mesa Diretora ou Comissão;

II - Solicitação de audiência de
Comissão, quando por outra apresentada;

III - Solicitação de juntada ou desen-
tranhamento de documento;

IV - Transcrição de voto ou de pro-
nunciamento em Ata.

§ 5º. - Constituem matéria que deve
ser objeto de requerimento escrito e sub-
metido à deliberação do Plenário:

I - Licença de Vereador;
II - Inserção em Ata de documentos;
III - Preferência para discussão de

matéria ou redução de interstício regi-
mental para discussão;

IV- Inclusão de proposição em regime
de urgência simples ou especial;

V - Retirada de proposição já coloca-
da sob deliberação do Plenário, sem pare-
cer ou com ele favorável;

VI - Anexação de proposição com
mesmo objetivo;

VII - Informações solicitadas ao
Prefeito ou por seu intermédio ou a enti-
dades públicas;

VIII - Informações solicitadas aos ge-
stores dos órgãos da administração dire-
ta e indireta;

IX - Constituição de Comissões
Temporárias;

X - Convocação de Secretários ou
Diretores equivalentes para prestação de
informações diretamente ao Plenário;

XI - Realização de sessão extraordi-
nária;

XII - Voto de louvor, congratulações
e pesar.

§ 6º. - Os requerimentos que digam
respeito à proposição constante da Ordem
do Dia devem ser apresentados na fase
da sessão em que a matéria respectiva for
anunciada;

§ 7º. - Feita a apresentação, a Mesa tem
05 (cinco) dias para decidir sobre os re-
querimentos de informação que, se apro-
vados, aguardam no máximo no prazo de
15 (quinze) dias pela resposta, para a toma-
da de novas providências.

Art. 151 - É admitido requerimento de
destaque, para votação em separado, de
partes de projeto ou substitutivo e de e-
menda do grupo a que pertencer, deven-
do o requerimento ser apresentado, por
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escrito, até o início da sessão em que se
der o processo de votação respectivo.

§ 1º. - Os requerimentos de destaque,
que devem ser apoiados por, no mínimo,
1/3 (um terço) do número de Vereadores,
ou por líderes que representem este
número, são decididos pelo Plenário;

§ 2º. - Amatéria destacada é submeti-
da a voto, após a deliberação do projeto,
do substitutivo ou do grupo de emendas a
que ele pertencer.

Art. 152 - Recebido o requerimento,
dentro do prazo de 48 (quarenta e oito) ho-
ras, o Presidente solicita informações à
Secretaria da Câmara acerca da existên-
cia de pedido anterior sobre o mesmo as-
sunto já respondido.

§ 1º. - Informando a Secretaria haver
pedido anterior, formulado pelo mesmo
Vereador ou outro, sobre o mesmo assun-
to e já respondido, fica a Presidência des-
obrigada de dar provimento a sua trami-
tação;

§ 2º. - Os requerimentos sujeitos à de-
liberação do Plenário são todos apresen-
tados no Expediente da sessão e encam-
inhados para a sua defesa  será utilizado
o prazo estabelecido no parágrafo oitavo
do artigo 140, a Ordem do Dia, salvo se
tratar de requerimento de Urgência, o qual
é despachado à Ordem do Dia da mesma
sessão de sua apresentação. 

§ 3º. - Os requerimentos passam por
uma única votação e discussão;

§ 4º. - A discussão do requerimento
de Urgência faz-se em 05 (cinco) minu-
tos, cabendo ao proponente ou aos Líderes
justificarem, nesse espaço de tempo, o pe-
dido ou a sua improcedência;

§ 5º. - Aprovada a Urgência, a dis-
cussão e votação se realizam imediata-
mente, ou na forma dos requerimentos co-
muns, se o requerimento for rejeitado.

Art. 153 - Qualquer pessoa do povo,
autoridades públicas, sociedades civis ou
comerciais podem apresentar requeri-
mentos ou formular representações à
Câmara, exigindo sua manifestação sobre
qualquer assunto de sua competência, des-
de que reduzidas em termos adequados e
linguagem escorreita.

§ único - Os requerimentos a que se
refere o § 2º. do Art. 150 serão indeferi-
dos quando impertinentes, repetitivos ou

manifestamente contra expressa dis-
posição regimental, sendo irrecorrível a
decisão.

Capítulo III
Das Tramitações

Art. 154 - Tramitação é o conjunto de
procedimentos necessários para a satis-
fação dos requisitos legais capazes de
tornar válido e regular qualquer proposi-
ção, e vigência de tramitação das proposi-
ções far-se-á dentro das exigências regi-
mentais definidas nos seguintes procedi-
mentos:

I - Apresentação e Retirada;
II - Pedido de Urgência;
III - Pareceres e Relatórios das

Comissões;
IV - Processo de Votação;
V - Veto, sanção e promulgação;
VI - Recursos e Representações;

Seção I
Da Apresentação e Retirada

Art. 155 - As proposições devem con-
ter uma Ementa, que indicará, em resumo,
o assunto ao qual se referirá, com exceção
das Emendas, Sub-Emendas e os Vetos.

Art. 156 - É obrigatória a Justificação
e Mensagem Justificativa, no caso de
Iniciativa do Poder Executivo, devida-
mente assinada pelo Autor ou Autores de
Projetos de Lei, Decreto Legislativo,
Resolução ou de Substitutivo.

Art. 157 - Todas as proposições que
impliquem em aumento de despesas serão
acompanhadas de demonstrativos do seu
montante e das parcelas de desembolso.

Art. 158 - Serão rejeitadas de imedia-
to pela Mesa as proposições que:

I - Quanto à Forma:

a)Estejam prejudicadas pela incom-
preensão lógica dos termos redigidos ou
que sejam manifestamente contrária à
Lei;

b)Não apresentarem a transcrição dos
dispositivos legais que sejam referidos;

c)Contenha rasuras, manchas, emen-
das ou observações feitas à mão;

d)Não possuam ementa e justificação,
quando forem obrigatórias.

§ único - AMesa não tomará conheci-
mento da matéria enquanto o Autor da
proposição não regularizar as falhas apon-
tadas nos itens desse inciso.

II - Quanto à Matéria:

a)Quando a matéria for de competên-
cia privativa do Poder Executivo ou alheia
àquelas fixadas pela Lei Orgânica do
Município para a Câmara Municipal;

b)Que tenham sido rejeitadas e repre-
sentadas no mesmo período legislativo,
salvo se subscritas pela maioria absoluta
dos membros da Câmara ou de autoria do
Prefeito;

c)Deleguem a outro Poder as atri-
buições privativas do Legislativo;

d)Que estejam nitidamente em de-
sacordo com as determinações impostas
por este Regimento;

§ único - Assegura-se ao Autor da pro-
posição, nos casos desse inciso, recurso con-
tra a decisão da Mesa, dentro do Prazo de
cinco dias da decisão, à Comissão de
Constituição, Legislação e Redação, para que:

I - Determine a retirada da proposição,
quando os vícios da matéria não puderem
ser sanados;

II - Promova as alterações necessárias
exclusivamente à sua correção, sem acrés-
cimos, encaminhando a proposição à Me-
sa para que continue o curso natural da tra-
mitação.

Art. 159 - É considerado Autor da
proposição o Vereador que primeiro assi-
na-la e como assinatura de apoio as assi-
naturas subseqüentes.

§ único - As assinaturas de apoio não po-
dem mais ser retiradas após o recebimento
da proposição pela Mesa da Câmara, por
implicar na concordância dos signatários
com o mérito da proposição subscrita.

Art. 160 - Os processos são organiza-
dos pela Diretoria Geral, atendido o dis-
posto em regulamento editado.

Art. 161 - Quando, por extravio ou
retenção indevida, não for possível o an-
damento de qualquer proposição e venci-
dos os prazos regimentais, o Presidente da
Câmara determinará a sua reconstituição
por deliberação própria ou a requerimen-
to de qualquer Vereador.

Art. 162 - As proposições podem ser
retiradas:

I - Pelo próprio Autor, em qualquer
fase da elaboração legislativa;

II - Pela Mesa da Câmara, no início
de cada nova legislatura, quanto às
proposições da legislatura anterior que não
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possuam parecer ou que estejam com pare-
cer contrário das Comissões competentes.

§ 1º. - O disposto neste artigo não se
aplica aos projetos de Lei oriundos do
Executivo Municipal, ou projeto de
Resolução ou Decreto Legislativo de ini-
ciativa da Mesa da Câmara ou de qualquer
das Comissões Permanentes, devendo os
mesmos continuarem a sua tramitação pe-
los novos legisladores;

§ 2º. - Os projetos arquivados podem
ser desarquivados e reiniciada a sua trami-
tação normal desde que requerido o seu
desarquivamento por qualquer Vereador,
ouvido o Plenário.

Art. 163 - No início de cada legislatu-
ra, a Mesa da Câmara ordenará o arquiva-
mento de todas as proposições apresen-
tadas na legislatura anterior e que estejam,
ainda, sem parecer, ou com parecer con-
trário das Comissões Competentes.

§ 1º. - O disposto neste artigo não se
aplica aos Projetos de Lei de iniciativa
do Executivo Municipal ou aos Projetos
de Resolução ou de Decreto Legislativo
de iniciativa da Mesa da Câmara ou de
qualquer Comissão Permanente, seguin-
do-se a tramitação normal;

§ 2º. - Os projetos arquivados podem
ser desarquivados e reiniciada a sua trami-
tação normal, desde que requerido o seu
desarquivamento por qualquer Vereador
e aprovado pela maioria simples dos
Vereadores que se encontrarem presentes
ao Plenário, submetendo-se à imediata
votação.

Seção II
Do Pedido de Urgência

Art. 164 - Atendidos os requisitos for-
mais e materiais as proposições serão en-
caminhadas ao Presidente da Câmara, que
determinará a sua tramitação dentro de 72
(setenta e duas) horas, salvo se tratar de
requerimento de informação.

§ 1º - Solicitado urgência, deverão ser
apreciados as matérias dentro de 15 (quinze)
dias, a contar da data do seu recebimento;

§ 2º. - Não ocorrendo deliberação neste
prazo, será o projeto incluído na Ordem
do Dia, sobrestando-se a votação de qual-
quer outra matéria até que se ultime a
votação;

§ 3º. - O prazo referido no caput desse
Artigo não correrá durante os períodos

de recesso, nem se aplicará nos projetos
de codificação ou às suas alterações.

Art. 165 - Têm tramitação urgente, o-
correndo na mesma sessão de apresen-
tação, as matérias que versem:

I - Sobre mudança temporária da sede
da Comarca;

II - Sobre licença dos Vereadores;
III - Sobre autorização de afastamen-

to do Prefeito e do Vice-Prefeito e con-
cessão de licença dos mesmos;

IV - De solicitação de intervenção es-
tadual;

V- De declaração de vacância dos car-
gos de Prefeito e Vice-Prefeito;

VI - Vetadas, após 30 (trinta) dias da
comunicação dos motivos do veto quan-
do serão incluídas na Ordem do Dia, so-
brestada qualquer outra deliberação, até
que sobre o veto se pronuncie a Câmara;

VII - De iniciativa do Prefeito, com so-
licitação de Urgência, observadas as re-
gras específicas deste Regimento;

VIII - Reconhecidas como urgentes
por deliberação de maioria absoluta da
Câmara.

§ 1º. - Não podem ser reconhecidas co-
mo urgentes as propostas de emenda à Lei
Orgânica do Município, os projetos de
codificação ou de deliberação da legis-
lação codificada, nem projetos de altera-
ção ou reforma deste Regimento;

§ 2º. - O regime de tramitação urgente
importa em considerar desde logo a
proposição, dispensadas exigências e for-
malidades regimentais, até a deliberação
final;

§ 3º. - Não se dispensam:

I - Leitura da propositura em Plenário;
II - Sua publicação em avulso, com dis-

tribuição antes da Ordem do Dia;
III - Pareceres orais em substituição

aos das Comissões.

§ 4º. - Os requerimentos de urgência
serão votados na mesma sessão em que
forem apresentados;

§ 5º. - Negada urgência, outro requer-
imento não será admitido para a mesma
proposição.

Seção III
Dos Pareceres e Relatórios das

Comissões

Art. 166 - Pareceres são pronuncia-
mentos das Comissões sobre os assuntos
submetidos ao seu exame, emitidos com

observância das normas estipuladas neste
Regimento.

§ 1º. - Os pareceres devem ser apre-
sentados, em regra, por escrito e em ter-
mos explícitos, admitindo-se, porém,
pareceres verbais, na hipótese em que a
proposição tenha caráter de Urgência e o
Regimento Interno permita a redução de
prazos e demais formalidades;

§ 2º. - Os pareceres devem ser redigi-
dos pelo relator designado na Comissão
para análise e estudo da matéria, poden-
do concluir pela constitucionalidade e le-
galidade da proposição, bem como jul-
gar conveniente a manifestação de outra
Comissão;

§ 3º. - O parecer é composto de três
partes:

I - Relatório;
II - Voto do Relator;
III - Conclusão, com a assinatura dos

Vereadores que votarem contra ou a favor.

§ 4º. - O parecer pode ser acompan-
hado de projeto substitutivo ao projeto
de Lei, Decreto Legislativo ou Resolução,
que suscitou a manifestação da Comissão,
sendo obrigatório esse acompanhamento
quando se referir à aprovação ou rejeição
do veto;

§ 5º. - As Comissões poderão contar
com Assistência Técnica externa, sem-
pre que for necessária para a melhor fun-
damentação de suas proposições e de a-
cordo com seu próprio orçamento.

Art. 167 - Relatório é o pronuncia-
mento escrito elaborado por Comissão
Temporária, encerrando as suas con-
clusões sobre o assunto que motivou a sua
constituição.

§ único - Quando as conclusões de
Comissões Temporárias indicarem a
tomada de medidas legislativas, o relatório
pode ser acompanhado de projeto de lei,
de Decreto Legislativo ou de Resolução,
salvo se tratar de matéria de iniciativa
reservada do Prefeito Municipal.

Seção IV
Do Processo de Votação

Art. 168 - O Processo de votação das
proposições se dá mediante conforme os
dispositivos do Regimento Interno da
Câmara. 

Art. 169 - As deliberações dividem-
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se nas seguintes etapas:

I - Apresentação de proposição, ob-
servado o trâmite legal, na ordem do dia;

II - Discursos;
III - Debates;
IV - Votação.

Sub-seção I - Dos Discursos

Art. 170 - Poderão discursar sobre a
matéria da proposição:

I - O Autor da Proposição;
II - O Relator da Comissão;
III - O Autor de Emenda ou

Substitutivo à proposição.

§ 1º. - A Ordem dos discursos será a
definida acima, dispondo as partes de tem-
po comum de 20 (vinte) minutos, inad-
mitidas as interrupções, durante o tran-
scurso da ordem do dia;

§ 2º. - Cada Vereador deverá utilizar
o tempo disponível do seu discurso para
o convencimento de seus pares quanto a
adoção de suas conclusões.

Sub-seção II - Dos Debates

Art. 171 - Encerrado o tempo destina-
do aos discursos, o Presidente da Mesa colo-
cará à livre discussão no Plenário, dando-
se prioridade em vez e voz aos Vereadores
que não foram parte nos discursos, antes
de se alcançar a deliberação sobre a mesma.

Art. 172 - O Presidente declara preju-
dicada a discussão:

I - De qualquer projeto com objeto
idêntico ao de outro ou já tenha sido
aprovado anteriormente, ou rejeitado na
mesma sessão legislativa, excetuando-se,
nessa última hipótese, se o projeto é de ini-
ciativa do Executivo ou é subscrito pela
maioria dos membros do legislativo;

II - Da proposição original, quando
tiver substitutivo aprovado;

III - De Emenda ou Sub-Emenda idên-
tica a outra já aprovada ou rejeitada;

IV - De proposição repetitiva.

Art. 173 - Adiscussão da matéria con-
stante da Ordem do Dia só pode ser reali-
zada com a presença da maioria dos mem-
bros da Câmara.

§ 1º - Todo Projeto de Lei, ordinaria-
mente, sofre duas discussões e uma
redação final.

Art. 174 - Sofrem tão-somente uma

única discussão as seguintes proposições:

I - As que tenham sido colocadas em
Regime de Urgência;

II - Os projetos de Lei oriundos do
Executivo com solicitação de prazo e os
que sejam considerados matéria relevante
e de inadiável interesse do Município;

III - O veto;
IV - Os projetos de Decreto Legislati-

vo ou de Resolução de qualquer natureza;
V- Os Requerimentos sujeitos aos de-

bates;
VI - Os recursos contra ato do Presi-

dente da Mesa e das Comissões.

Art. 175 - Os projetos de lei que
disponham sobre o quadro de pessoal da
Câmara são discutidos com intervalo
mínimo de 48 (quarenta e oito) horas en-
tre a primeira e a segunda discussão.

§ 1º. - Na primeira discussão debate-
se, separadamente, artigo por artigo do
projeto, e, na segunda discussão, o proje-
to, globalmente;

§ 2º. - Por deliberação do Plenário, a
requerimento de qualquer Vereador, a
primeira discussão pode consistir em
aprovação global do projeto;

§ 3º. - Quando se tratar de projeto de
codificação, na primeira discussão o pro-
jeto é debatido por capítulo, salvo requeri-
mento de destaque aprovado pelo Plenário;

§ 4º. - Quando se tratar de projeto do
Orçamento as emendas possíveis são de-
batidas antes do projeto, em primeira dis-
cussão.

Art. 176 - Na discussão única são re-
cebidas Emendas, Subemendas e projetos
Substitutivos, desde que apresentados por
ocasião dos debates. 

Art. 177 - Em nenhuma hipótese a se-
gunda discussão pode ocorrer na mesma
sessão em que se realizou a primeira.

Art. 178 - Sempre que a pauta dos tra-
balhos incluir mais de uma proposição so-
bre o mesmo assunto, a discussão obedece
à ordem cronológica de apresentação da
mesma.

§ 1º. - O disposto neste artigo não se apli-
ca a projeto substitutivo do mesmo autor da
proposição originária, o qual prefere a esta;

§ 2º. - Preferência é a supremacia na
discussão ou na votação de uma  proposi-
ção primeira do que outra, devendo ser re-

querida por escrito e aprovada em Plená-
rio, independentemente de discussão.

Art. 179 - O encerramento da dis-
cussão de qualquer proposição dá-se pela
ausência de oradores, pelo decurso dos
prazos regimentais ou por requerimento
simples aprovado pela maioria simples
dos Vereadores em Plenário.

§ 1º. - Somente pode ser requerido o
encerramento da discussão após ter fala-
do, pelo menos, 01 (um) orador favorá-
vel à proposição e 01 (um) contrariamente,
entre os quais o autor do requerimento,
salvo desistência expressa;

§ 2º. - Aproposta deve partir do orador
que estiver com a palavra, perdendo,
porém, ele, a sua vez, se o encerramento
for recusado.

Sub-seção III - Uso da Palavra

Art. 180 - Os Vereadores falam ao mi-
crofone da tribuna da Câmara, salvo quan-
do solicitada permissão para falar senta-
do, sendo vedado falar sem pedir a palavra
e sem que o Presidente da Casa a conceda.

§ 1º. - Se um Vereador pretender usar
da palavra sem que lhe haja sido concedi-
da ou permanecer na tribuna, depois de ad-
vertido, o Presidente o convida a sentar-se;

§ 2º. - Se, apesar da advertên-
cia, o Vereador insistir em falar, o
Presidente dá seu discurso por terminado,
sem prejuízo das sanções previstas neste
regimento.

Art. 181 - Ocupando a tribuna, o o-
rador dirige as suas palavras ao Presidente
ou ao Plenário, de modo geral, salvo quan-
do apartear ou responder a aparte.

§ 1º. - Quando dirigir-se a qualquer
Vereador, usará sempre o tratamento de
"Excelência";

§ 2º. - É vedado ao orador usar de ex-
pressões descorteses ou insultosas, vigo-
rando a proibição para os documentos que
se pretenda incorporar ao discurso;

§ 3º. - Ainobservância do disposto no
parágrafo anterior sujeita o orador à ad-
vertência da Presidência e, no caso de in-
sistência ou reincidência, à cassação da
palavra, além de outras sanções previstas
neste Regimento cabíveis à espécie.

Art. 182 - O Vereador pode fazer uso
da palavra:
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I - Para retificar a ata, emendá-la ou
impugná-la;

II - Para fazer comunicações ou para
focalizar temas de interesse do Município,
na forma do disposto neste Regimento;

III - Pela ordem, para reclamação
quanto à observância do Regimento ou
quanto aos serviços administrativos, para
esclarecimentos sobre a ordem dos tra-
balhos ou para levantar questão de ordem,
ou pedido de esclarecimento à Mesa;

IV - Para discutir proposição;
V - Para encaminhar votação ou justi-

ficar o seu voto;
VI - Para apartear;
VII - Em explicação pessoal, para con-

testar acusação pessoal à própria condu-
ta do Vereador, feita durante a discussão,
ou para contradizer opinião que lhe for in-
devidamente atribuída, a juízo Presidente,
pelo prazo de 03 (três) minutos;

VIII - Para apresentar requerimento
verbal de qualquer natureza ou quando for
designado para saudar visitantes ilustres.

§ único - Os líderes podem usar da
palavra na tramitação das proposições ou
no tempo destinado à comunicação de
Liderança.

Art. 183 - O Vereador que solicitar a
palavra se obriga, inicialmente, a declarar
a finalidade, não podendo na discussão:

I - Desviar-se da questão em debate;
II - Falar sobre matéria vencida;
III - Usar de linguagem imprópria;
IV - Ultrapassar o prazo que lhe com-

pete;
V - Deixar de atender às advertências

do Presidente da Casa.

Art. 184 - O Presidente, excepcional-
mente, pode interromper o orador, por ini-
ciativa própria ou a requerimento de qual-
quer Vereador, somente:

I - Para leitura de requerimento de
urgência;

II - Para comunicação importante à
Câmara;

III - Para recepcionar visitantes ines-
perados;

IV - Para votação de requerimento de
prorrogação de sessão;

V - Para atender a pedido de palavra
"pela ordem" sobre questão regimental.

Art. 185 - Quando mais de um
Vereador solicitar a palavra, simultanea-
mente, o Presidente a concede, preferen-
cialmente, na seguinte ordem:

I - Ao autor da proposição em debate;

II - Ao relator do parecer em apreci-
ação;

III - Ao autor de emenda.

Art. 186 - O aparte depende de permis-
são do orador, não se admitindo apartes:

I - Ao Presidente;
II - Aos oradores do Expediente;
III - Ao uso da palavra pela ordem;
IV - Ao parecer oral;
V- Paralelos a discurso, sucessivos ou

sem licença do orador;
VI - Ao encaminhamento de votação

ou declaração de voto.

§ 1º. - Quando o orador não quiser ser
interrompido em sua oração pelo colega
deverá comunicar à Mesa, logo no início
de seu discurso, que não concede apartes;

§ 2º. - Os apartes subordinam-se às dis-
posições relativas aos debates, em que lhe
for aplicável.

Subseção IV - Da Votação

Art. 187 - Considera-se qualquer maté-
ria em fase de votação a partir do momen-
to em que o Presidente da Mesa declarar
encerrado o debate ou os discursos.

Art. 188 - O voto é sempre público nas
deliberações da Câmara, podendo ser se-
creto conforme determine o Regimento.

§ único - Nenhuma proposição de con-
teúdo normativo pode ser objeto de de-
liberação em sessão secreta ou solene.

Art. 189 - As votações, ordinariamen-
te, são realizadas pelo processo simbóli-
co, podendo ser nominal ou secreto.

§ 1º. - No processo simbólico, o Presi-
dente, ao anunciar a votação, convida os
Vereadores presentes a sessão, que votam
a favor da matéria, a permanecerem sen-
tados e os que foram contrários a ela levan-
tarem-se, proclamando em seguida o re-
sultado manifesto dos votos;

§ 2º. - O processo simbólico é o tradi-
cional, usado para as votações da Câmara,
somente sendo abandonado por imposição
legal ou regimental, ou a requerimento
aprovado pelo Plenário.

Art. 190 - O processo nominal é feito
pela chamada dos senhores Vereadores,
utilizando-se listagem especial ou o livro
de presenças de Vereadores.

§ 1º. - À medida que for sendo chama-

do o Vereador, de acordo com o seu livre
convencimento, responderá SIM, aquele
que for favorável a proposição, ou NÃO,
àquele que lhe for contrário;

§ 2º. - À medida que se sucederem os
votos, o resultado parcial da votação vai
sendo anunciado pelo 1º. Secretário,
vedada a modificação do voto depois de
colhido o de outro Vereador;

§ 3º. - Nenhum Vereador pode votar
após a proclamação do resultado final da
votação pelo Presidente;

§ 4º. - Constam da Ata os nomes dos
Vereadores votantes discriminando-se os
que votaram a favor, contra e os que se abs-
tiveram.

Art. 191 - A votação é nominal e sec-
reta nos seguintes casos:

I - Destituição de Membro da Mesa e
sua eleição, se assim determinar o Plenário;

II - Julgamento das contas do Muni-
cípio;

III - Cassação de mandato do Prefeito
ou de Vereador;

IV - Outros casos expressos em lei ou
neste regimento.

Art. 192 - Uma vez iniciada a votação
esta somente se interrompe se for verifi-
cada a falta de número legal, caso em que
os votos já colhidos são considerados
prejudicados.

Art. 193 - Na votação secreta, o Verea-
dor convidado a votar recebe uma sobre-
carta, de cor e tamanho uniforme e se dirige
à cabine indevassável, colocada no recin-
to da votação, na qual devem encontrar-
se as cédulas para o sufrágio e, após colo-
car dentro da sobrecarta a cédula colhida,
coloca-a na urna que se encontra no recin-
to, sob a guarda de funcionários previa-
mente designados e a vista de todos.

§ 1º. - A apuração é feita pela Mesa,
sendo o Presidente auxiliado por dois Ve-
readores que funcionam como escrutina-
dores;

§ 2º. - Os escrutinadores abrem as so-
brecartas e contam as cédulas e votos a-
purados, sendo o resultado da votação a-
nunciado pelo Presidente;

Art. 194 - Havendo empate nas vota-
ções simbólicas ou nominais, o desempate
se dá pelo voto do Presidente, o que não
ocorre nas votações secretas, cuja matéria
fica para ser decidida na sessão seguinte,
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quando se reputará rejeitada a proposição
se persistir o empate.

Art. 195 - Na primeira e segunda
votação dos projetos, observa-se o mes-
mo critério estabelecido quanto à dis-
cussão, com exceção das Emendas, que
serão votadas de uma só vez.

Art. 196 - Antes de iniciada a votação
é assegurado a cada uma das bancadas par-
tidárias, através de um de seus líderes, falar
uma vez para propor aos seus partidários
a orientação quanto ao mérito da matéria.

Parágrafo único - Não ocorre encam-
inhamento de votação quando se tratar
de proposta orçamentária, de julgamento
de contas do Município, de processo de
cassação ou de requerimento.

Art. 197 - Qualquer Vereador pode re-
querer ao Plenário que aprecie isolada-
mente determinadas partes do texto de
proposição, votando-se em destaque para
rejeitá-las ou aprová-las preliminarmente.

Parágrafo único - Não há destaque
quando se tratar de proposta orçamentária,
de veto, de julgamento das contas do
Município e em qualquer caso em que aque-
la providência se revele impraticável.

Art. 198 - Têm preferência para vota-
ção as Emendas supressivas e as Emendas
e Substitutivos oriundas das Comissões.

Parágrafo único - Apresentadas duas
ou mais emendas sobre o mesmo artigo ou
parágrafo é admissível requerimento de
preferência para a votação da emenda que
melhor se adaptar ao projeto, sendo o re-
querimento apreciado pelo Plenário, in-
dependentemente de discussão.

Art. 199 - Sempre que o parecer da
Comissão for pela rejeição do projeto,
deve o Plenário deliberar primeiro sobre
o parecer, antes de entrar na consideração
do projeto.

Art. 200 - O Vereador pode, ao votar,
fazer declarações de voto, que consiste em
indicar as razões de sua posição em re-
lação ao mérito da matéria.

Parágrafo único - Adeclaração de vo-
to só pode ocorrer quando toda a propo-
sição for abrangida pelo voto.

Art. 201 - Proclamado o resultado da
votação, pode o Vereador impugná-la
perante o Plenário, quando dela tenha par-
ticipação Vereador impedido ou tenha ela
se processado de modo contrário ao pre-

visto em lei ou neste Regimento.

Parágrafo único - Na hipótese deste ar-
tigo, acolhida a impugnação, repete-se a
votação.

Art. 202 - Concluída a votação de pro-
jeto de Lei, com emendas aprovadas ou
sem elas, ou de projeto substitutivo, a
matéria será encaminhada à Comissão de
Constituição, Legislação e Redação para
adequar o texto à correção vernácula, den-
tro de 03 (três) dias.

Art. 203 - A redação final é discutida
e votada depois da distribuição dos avul-
sos, salvo se a dispensar o Plenário, a re-
querimento de qualquer Vereador.

§ 1º. - Admite-se emenda à redação
final somente quando seja para suprimir
de obscuridades, de contradição ou de im-
propriedade de linguagem;

§ 2º. - Aprovada a emenda, volta a
matéria à Comissão para nova redação;

§ 3º. - Se a nova redação for rejeitada
é o projeto mais uma vez encaminhado à
Comissão , que o refaz, considerando-se
aprovada quando, contra ela, não se man-
ifestarem 2/3 (dois terços) dos membros
da Câmara;

§ 4º. - Independe de parecer da Comis-
são, a redação final da Lei Orçamentária.

Art. 204 - Concluída a fase de votação,
estando para se esgotar os prazos previs-
tos neste Regimento para tramitação os
projetos da Câmara, a redação final é ela-
borada na mesma sessão pela Comissão,
presente a maioria de seus membros, de-
vendo o Presidente da Casa designar ou-
tros membros para compor a Comissão,
caso ausentes ao Plenário os seus titulares.

Subseção V - Verificação da Votação

Art. 205 - Proclamado o resultado da
votação simbólica, pode ser pedida a sua
verificação em requerimento apoiado por
1/3 (um terço) dos Vereadores presentes
à sessão.

§ 1º. - a votação pode ser repetida pe-
lo mesmo processo ou mediante votação
nominal, desde que requerida e aprovada
pelo Plenário;

§ 2º. - Na verificação, o Presidente
convida os Vereadores, que votaram a fa-
vor, a se manifestarem, de maneira que
os votos possam ser contados, proceden-

do, de igual modo, com os que votaram
contrariamente;

§ 3º. - Os Secretários contam os votan-
tes e comunica ao Presidente o seu nú-
mero;

§ 4º. - O Presidente, verificando se a
maioria dos Vereadores presentes votou
a favor ou contra a matéria em deliber-
ação, proclama o resultado definitivo da
votação;

§ 5º. - Nenhuma votação admite mais
de uma verificação;

§ 6º. - Faz-se sempre a chamada nom-
inal, quando a votação indicar que não há
número.

Subseção VI - Adiamento da Discus-
são ou Votação

Art. 206 - O adiamento da discussão
ou da votação de qualquer proposição de-
pende de deliberação do Plenário, medi-
ante requerimento de, no mínimo, 1/3 (um
terço) dos membros da Câmara, ou de
líderes que representem este número e so-
mente pode ser proposto antes de se ini-
ciar qualquer delas.

§ 1º. - O adiamento aprovado é por pra-
zo previamente fixado, que não pode ul-
trapassar de 72 (setenta e duas) horas;

§ 2º. - Quando, para a mesma proposi-
ção, forem apresentados dois ou mais re-
querimentos é votado, em primeiro lu-
gar, o de prazo mais longo, ficando os de-
mais prejudicados;

§ 3º. - Não se concede adiamento ou
pedido de vista de matéria que se ache
em regime de urgência; 

§ 4º. - O adiamento pode ser motiva-
do por pedido de vista da matéria, que
não esteja sob o regime de urgência, caso
em que, se houver mais de um, a vista é
concedida sucessivamente para cada um
dos requerentes pelo prazo máximo de
72 (setenta e duas) horas;

§ 5º. - Os requerimentos não são dis-
cutidos nem têm encaminhada sua votação.

Seção V
Sanção, Veto e Promulgação

Art. 207 - Concluída a votação pelo
Plenário da Câmara, o projeto de Lei, den-
tro de 10 (dez) dias úteis é enviado ao
Prefeito, que, aquiescendo, o sancionará
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no prazo de 15 (quinze) dias.

Art. 208 - A sanção pode ser expres-
sa, quando o Prefeito assinar no autógrafo
do projeto de Lei que lhe foi submetido e
tácita, quando decorrerem 15 (quinze) dias
úteis, a contar da data de recebimento, sem
que haja manifestação do Chefe do Poder
Executivo Municipal, convertendo-se o
projeto em Lei.

§ 1º. - Denomina-se autógrafo o texto ela-
borado pela Comissão de Constituição,
Legislação e Redação e definitivamente
aprovado pelo Plenário da Comissão e en-
caminhado ao Prefeito para sanção ou veto;

§ 2º. - Os originais das Leis, antes de
serem remetidos ao Prefeito, devem ser
registrados em livro próprio e arquivado
na Secretaria da Câmara.

Art. 209 - Se o Prefeito considerar o
projeto, no todo ou em parte, inconstitu-
cional ou contrário ao interesse público,
poderá vetá-lo total ou parcialmente, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados
da data de seu recebimento.

§1º. - O veto total é aquele aposto pe-
lo Prefeito no projeto de Lei, de forma a
atingi-lo integralmente, enquanto que o
veto parcial tem por finalidade alcançar
uma parte do mesmo;

§ 2º. - O veto parcial somente abrange
texto integral de artigo, de parágrafo, in-
ciso ou alínea;

§ 3º. - O veto total devolve à Câmara
o reexame de toda a matéria, ao passo que
o veto parcial faz com que a Câmara rea-
precie unicamente a parte vetada;

§ 4º. - Aposto o veto pelo Prefeito, se-
ja ele total ou parcial, o texto vetado é de-
volvido à Câmara Municipal, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, com as razões do
veto;

§ 5º. - A apreciação do veto se dá no
prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data
de seu recebimento pela Câmara, em dis-
cussão e votação única;

§ 6º. - Decorrido o prazo do parágrafo
anterior e não tendo havido deliberação,
o veto é incluído na Ordem do Dia da ses-
são imediata com o parecer da Comissão
competente ou sem ele, suspendendo-se
a apreciação das demais proposições, ex-
ceto os projetos de lei submetidos ao
regime de urgência;

§ 7º. - O veto somente é rejeitado pela

maioria qualificada de 2/3 dos Vereadores,
mediante escrutínio secreto.

Art. 210 - Comunicado o veto à
Câmara e estando a mesma de recesso, o
Presidente da Casa convocará de ofício os
demais Vereadores, extraordinariamente,
para dele tomarem conhecimento.

§ 1º. - Lido no expediente, será o mes-
mo baixado à Comissão de Constituição,
Legislação e Redação para opinar;

§ 2º. - As comissões têm o prazo im-
prorrogável de 10 (dez) dias, cada uma,
para se manifestarem, sob pena de apli-
cação do disposto no artigo anterior, no
que couber, pelo Presidente da Câmara.

Art. 211 - Rejeitado o veto, o projeto
é encaminhado ao Prefeito, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, para a promul-
gação.

§ 1º. - Promulgação é o ato executivo
pelo qual o Prefeito ou o Presidente da
Câmara, ou ainda, o Vice-Presidente da
Câmara, atesta a existência de Lei for-
malmente acabada, para que ela possa ser
executada;

§ 2º. - Se o Prefeito não promulgar a
lei no prazo deste artigo, e ainda no caso
de sanção tácita, cabe ao Presidente da
Câmara promulgá-la nas 48 (quarenta e
oito) horas seguintes e, se este deixar es-
coar tal prazo, deve fazê-lo o Vice-
Presidente da Câmara, obrigatoriamente,
em qualquer prazo;

§ 3º. - A manutenção do veto não
restaura a matéria suprimida ou modifi-
cada pela Câmara.

Art. 212 - O projeto promulgado pela
Câmara toma o número de ordem imedi-
atamente seguinte ao da última lei san-
cionada pelo Prefeito e sua entrada em
vigor acontece na data de sua publicação,
salvo disposição em contrário prevista
na mesma.

Art. 213 - As Resoluções e os Decretos
Legislativos são promulgados pelo
Presidente da Câmara.

Seção VI
Recursos e Representações

Art. 214 - Recurso é toda petição de
Vereador dirigida ao Plenário contra ato
do Presidente da Mesa, das Comissões e
da própria Câmara, nos casos expressa-
mente previstos neste Regimento Interno.

Art 215 - Os recursos contra atos do
Presidente da Mesa, das Comissões e da
própria Câmara são interpostos dentro do
prazo improrrogável de 05 (cinco) dias,
contados da data da ocorrência do ato lesi-
vo, por petição dirigida ao Presidente da
Mesa.

§ 1º. - Recebido o recurso, é ele en-
caminhado imediatamente à Comissão de
Constituição, Legislação e Redação para
opinar e elaborar o respectivo projeto de
resolução;

§ 2º. - Apresentado o parecer com o
projeto de resolução, acolhendo ou rejei-
tando o recurso, é o mesmo submetido a
uma única discussão e votação na Ordem
do Dia da primeira sessão que se seguir a
do recebimento;

§ 3º. - O quórum exigido para votação
é o de maioria absoluta.

Art. 216 - Representação é a exposição
escrita e circunstanciada, dirigida ao
Presidente da Câmara, visando a destitu-
ição de membro de Comissão Permanente,
ou ao Plenário, visando a destituição de
membro da Mesa, ou qualquer outro as-
sunto de natureza interna, nos casos pre-
vistos neste regimento.

Parágrafo único - Para efeitos regi-
mentais, equipara-se à representação a
denúncia formulada contra o Prefeito ou
Vereador, sob a acusação de prática de ilíc-
ito político-administrativo.

Art. 217 - As representações são acom-
panhadas, desde logo, obrigatoriamente,
dos documentos hábeis que as instruam e,
a critério do seu autor, do rol de teste-
munhas, devendo ser oferecidas em tan-
tas vias quantos forem os acusados.

TÍTULO V
PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
Capítulo I
Do Orçamento

Art. 218 - Recebida a proposta orça-
mentária no período consignado no art. 131
da L.O.M, e o Presidente ordena a dis-
tribuição de cópias da mesma aos Vereadores,
despachando-a à Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira, den-
tro de 08 (oito) dias, para opinar.

§ 1º. - Os Vereadores podem apresen-
tar emendas à proposta orçamentária ou
aos projetos que a modifiquem, se dentro
das possibilidades admissíveis previstas
neste Regimento;
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§ 2º. - as emendas são apresentadas
na Comissão de Finanças, Orçamento e
Fiscalização Financeira.

Art. 219 - A Comissão de Finanças,
Orçamento e Fiscalização Financeira se
pronuncia com observância do tempo e
forma traçados para as Comissões Perma-
nentes por este Regimento.

Parágrafo único - Decorrido o prazo,
com parecer ou sem ele, a comissão des-
igna audiência pública.

Art. 220 - Na primeira discussão po-
dem os Vereadores manifestarem-se no
prazo de 30 (trinta) minutos sobre o pro-
jeto e suas emendas, assegurando-se pre-
ferência ao relator da proposta e aos au-
tores das emendas no uso da palavra, ob-
servado que as emendas possíveis são de-
batidas antes do projeto.

Art. 221 - Se aprovadas as emendas,
dentro de 72 (setenta e duas) horas, a
matéria retorna à Comissão para incor-
porá-la ao texto original, no prazo de 05
(cinco) dias improrrogáveis.

Art. 222 - Devolvido o processo pela
Comissão ele será reincluído em pauta,
imediatamente, para segunda discussão
e aprovação do texto definitivo, dispen-
sada a fase da redação final.

§ único - Nesta fase da discussão os
Vereadores podem usar novamente a pa-
lavra, obedecida a mesma ordem de prefer-
ência e prazo determinados pelo artigo 233,
vedada a apresentação de emendas substi-
tutivas, aditivas ou modificativas.

Art. 223 - A sessão legislativa será
prorrogada se não for concluída a votação
da proposta orçamentária, não indo além
do dia 31 (trinta e um) de dezembro.

§ 1º. - Aprovado o projeto de Lei
Orçamentária este será enviado ao Prefeito
para sanção, até o término da sessão legis-
lativa, observada a necessidade de pror-
rogação e respeitado o seu limite;

§ 2º. - Havendo rejeição a proposta
orçamentária será arquivada, comuni-
cando-se, dentro de 24 (vinte e quatro) ho-
ras ao Chefe do Poder Executivo Munici-
pal, para as devidas providências.

Art. 224 - Aplicam-se ao projeto de Lei
Orçamentária as regras dos procedimen-
to legislativo comum, no que não con-
trariar o disposto nesta seção.

Art. 225 - As normas desta seção apli-

cam-se, igualmente, ao projeto do Plano
Plurianual de Investimento e a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, observado o
período de apresentação de cada um.

Capítulo II
Codificação

Art. 226 - Codificação é a elaboração
sistemática das diversas normas e princí-
pios gerais pertinentes à matéria, em cer-
to ramo do direito.

Art. 227 - Consolidação é a reunião
das diversas leis em vigor sobre determi-
nado assunto, visando sistematizá-las.

Art. 228 - Estatuto ou Regimento é o
conjunto de normas disciplinares funda-
mentais que regem a atividade de um ór-
gão ou entidade.

Art. 229 - Os projetos de codificação,
consolidação e Estatuto, depois de apre-
sentados em plenário, são distribuídas
cópias aos Vereadores e encaminhados à
Comissão de Constituição, Legislação e
Redação, observando-se, para tanto, o pra-
zo de 10 (dez) dias.

§ 1º. - Nos 20 (vinte) dias subseqüentes
ao do recebimento das propostas de Lei
pela Comissão, podem os Vereadores ofer-
ecer emendas e sugestões a respeito;

§ 2º. - A critério da Comissão de
Constituição, pode ser solicitado asses-
soria de órgão de assistência técnica ou
parecer de profissional especializado na
matéria, desde que haja recursos finan-
ceiros disponíveis para atender à despesa
específica e, nesta hipótese, fica suspen-
sa a tramitação da matéria;

§ 3º. - A comissão tem os prazos pre-
vistos deste regimento, triplicado para dis-
tribuir, relatar e opinar, inclusive incor-
porar, as emendas apresentadas que jul-
gar conveniente ou produzindo  outras em
conformidade com as sugestões recebidas,
nos termos regimentais;

§ 4º. - Exarado o parecer ou, na falta
deste, o processo é incluído na pauta da
Ordem do Dia mais próxima possível.

Art. 230 - Na primeira discussão po-
dem os Vereadores usar da palavra por
até 20 (vinte) minutos.

§ 1º. - Aprovado o projeto e as emen-
das em primeira discussão, retorna o pro-
jeto à comissão para incorporar as emendas
ao texto original, no prazo de 10 (dez) dias;

§ 2º. - Ao atingir esse estágio, o pro-
jeto toma a tramitação normal das demais
matérias.

Capítulo III
Fiscalização Financeira e Orçamentária

Art. 231 - O exercício da fiscalização
contábil, financeira e orçamentária do
Município é desenvolvido pela Câmara
Municipal na forma prevista neste regi-
mento, observados os princípios deter-
minados na Lei Orgânica Municipal.

Art. 232 - Recebidas as contas do
Município, até o dia 15 de Abril de cada
ano, são elas encaminhadas juntamente
com as contas da Câmara Municipal, por
intermédio da Casa, ao Tribunal de Contas
do Estado.

§ 1º. - Antes do seu encaminhamento
ao Tribunal, o Presidente da Câmara ex-
trai cópias autenticadas que ficam à dis-
posição do público, durante 60 (sessen-
ta) dias, para exame e apreciação, poden-
do questionar-lhe a legalidade, nos termos
deste regimento;

§ 2º. - A lei dispõe sobre a forma e o
procedimento das questões de legalidade
das contas levantadas por qualquer cida-
dão;

§ 3º. - A Câmara não se manifesta so-
bre as contas do Município antes do pare-
cer prévio do Tribunal, que somente deixa
de prevalecer por decisão de 2/3 (dois
terços) dos membros da Câmara Municipal.

Art. 233 - Cabe ao Presidente da Câmara,
após o recebimento do parecer prévio do
Tribunal de Contas, distribuir cópias do mes-
mo a todos os Vereadores, encaminhando-
o, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à
Comissão de Finanças, Orçamento e Fisca-
lização Financeira para opinar.

§ 1º. - Recebido o processo de presta-
ção de contas, dentro dos prazos do Artigo
68 e seus parágrafos, a Comissão de Finan-
ças distribui, relata e opina sobre o mesmo;

§ 2º. - O pronunciamento da Comissão
de Finanças e Orçamento é acompanhado
do projeto de Decreto Legislativo, apro-
vando ou rejeitando as contas do exercí-
cio, se for o caso;

§ 3º. - Pode, qualquer Vereador, nessa
fase, solicitar por escrito informações so-
bre determinados itens constantes da
prestação de contas à Comissão de Finan-
ças, podendo esta, se julgar necessário,
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realizar diligências e vistorias externas,
assim como, mediante entendimento com
o Chefe do Executivo Municipal, ter aces-
so e examinar quaisquer documentos exis-
tentes na Prefeitura;

§ 4º. - Na hipótese de ser a deliberação
da Câmara desfavorável ao parecer prévio
emitido pelo Tribunal de Contas, deve o
ato conter os motivos e a fundamentação
legal da discrepância, cabendo à Mesa,
nesse caso, comunicar ao Tribunal o re-
sultado da votação, encaminhando-se
peças do processo ao Ministério Público
para as providências cabíveis em espécie.

Art. 234 - As contas do Município e o pro-
jeto de Decreto Legislativo são submetidos
a uma única votação e discussão, não se ad-
mitindo emendas ao projeto de decreto.

Parágrafo único - cabe a qualquer Ve-
reador o direito de acompanhar os estudos
da Comissão no período em que o proces-
so estiver em exame.

Art. 235 - Decorrido o prazo de 60
(sessenta) dias, sem deliberação pela Câ-
mara, as contas serão colocadas na Ordem
do dia da sessão imediata, sobrestando-se
a apreciação sobre as demais matérias em
tramitação até a votação final.

Art. 236 - Na sessão em que se deva
discutir as contas do Município, o Expe-
diente se reduz a 30 (trinta) minutos e a
Ordem do Dia é destinada exclusivamente
à matéria.

Capítulo IV
Procedimento Cassatório

Art. 237 - Podem oferecer denúncias
contra os Vereadores:

I - O Prefeito;
II - O Vice-Prefeito;
III - Qualquer autoridade pública mu-

nicipal;
IV - Outro Vereador.

§ 1º. - Respondem igualmente por
Procedimento Cassatório, nos termos des-
te Regimento, o Prefeito, o vice-Prefeito
e Qualquer outra autoridade pública;

§ 2º. - A denúncia será remetida ao
Presidente da Câmara, através da Diretoria
Geral, que a colocará na pauta da ordem do
dia da sessão mais próxima à data de rece-
bimento, devendo a mesma estar acompan-
hada das provas que se fizerem necessárias;

§ 3º. - É vedado o anonimato da auto-
ria da denúncia.

Art. 238 - Aberta a ordem do dia, o
Presidente tornará secreta a sessão e dará
conhecimento aos demais parlamentares
do teor da denúncia, submetendo a matéria
à deliberação por no máximo 30 (trinta)
minutos.

§ 1º. - A denúncia será recebida pela
Câmara mediante aprovação da maioria
absoluta dos membros da Casa, envian-
do-se cópia dos documentos do fato de-
terminado, incluindo-se o nome das even-
tuais testemunhas;

§ 2º. - Os membros da Comissão
Temporária de Investigação e Inquérito
serão designados pelo Presidente da
Câmara, mediante indicação dos líderes
ou do Plenário, observado o que couber o
disposto no Art. 63 e seguintes deste
Regimento;

§ 3º. - Será rejeitada de plano a denún-
cia que não preencher os requisitos exigi-
dos por este Regimento ou que não pos-
suam indícios materiais mínimos para
serem investigados;

§ 4º. - Assegura-se ao acusado a am-
pla defesa e o devido processo legal.

Art. 239 - AComissão convocará o a-
cusado a apresentar defesa escrita, pelo
prazo de 15 (quinze) dias, a contar da jun-
tada ao processo de sua intimação devi-
damente cumprida, ou se presente à sessão
secreta em que se deu a comunicação da
denúncia.

§ 1º. - Durante o prazo definido no ca-
put deste artigo será permitido que o acu-
sado tenha vistas dos documentos que
compõem a denúncia na Secretaria Geral,
recebendo fotocópias sendo vedada a re-
tirada dos autos;

§ 2º. - Todas as partes envolvidas serão
ouvidas pela Comissão Temporária de
Inquérito e Investigação, mediante inti-
mação de comparecimento em dia e hora
previamente agendados, podendo fazer-
se representar por seu Procurador, que de-
verá apresentar ao Relator Instrumento
Público de Procuração;

§ 3º. - A sessão secreta poderá ser a-
companhada, sem interferências, pelos de-
mais Vereadores da Casa, vedada a par-
ticipação de outras pessoas no recinto;

§ 4º. - Conforme a necessidade de se-
gurança e organização as partes poderão
ser ouvidas em datas distintas, podendo o
Presidente da Câmara requisitar força

policial se requerido pelo Relator;

§ 5º. - A prova testemunhal será limi-
tada a, no máximo, 10 (dez) pessoas.

Art. 240 - Extingue-se a Comissão:

I - Pela conclusão antecipada dos
Procedimentos de Investigação;

II - Pelo decurso do seu prazo, haven-
do ou não concluído as investigações.

§ 1º. - As conclusões da Comissão
serão lidas em Plenário por seu Relator,
que será colocado na ordem do dia da ses-
são extraordinária, convocados previa-
mente os parlamentares, onde, ao final se-
rão apresentadas as medidas julgadas ne-
cessárias;

§ 2º. - Primeiro o Relator e em segui-
da ao acusado será concedido tempo de
até 20 (vinte) minutos para cada parte ap-
resentar defesa oral, permitindo-se a repre-
sentação pelo acusado;

§ 3º. - Em seguida será concedido o
tempo de 30 (trinta) minutos para debate
entre os Vereadores, que poderão realizar
perguntas às partes livremente, obedeci-
da a ordem de inscrição junto ao Segundo
Secretário da Comissão.

Art. 241 - Encerrados os debates, pas-
sa-se à votação secreta em cédula própria
onde constarão os termos impressos SIM
ou NÃO, um abaixo do outro, cabendo a
cada Vereador escolher com a letra "x" a
seguinte resposta: "você concorda que o
acusado seja cassado ?"

Art. 242 - Quando a decisão for afir-
mativa, e equivalente a 2/3 (dois terços)
dos membros da casa, a cassação será con-
firmada pela expedição de Decreto Legis-
lativo, que será publicado na Imprensa
Oficial, expedindo-se em seguida o com-
petente ofício à Justiça Eleitoral e ao Mi-
nistério Público, para que apure as even-
tuais responsabilidades civis e criminais.

Art. 243 - O processo de cassação obe-
decerá, no que couber, ao disposto no
Decreto Lei nº. 201/67 e demais Leis per-
tinentes à espécie.

Capítulo V
Procedimento Destituitório

Art. 244 - A destituição é o procedi-
mento político-administrativo que visa a
retirada de membro da Mesa ou das Co-
missões, quanto constado o descumpri-
mento da declaração de impedimento.
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Art. 245 - É defeso ao Vereador, que
seja membro da Mesa ou das Comissões,
fazer parte das mesmas, devendo afastar-
se incontinenti, quando:

I - Houver prestado depoimento como
testemunha;

II - Cuja pessoa investigada seja seu
cônjuge, parente consangüíneo ou afim,
em linha reta ou em linha colateral, até o
segundo grau;

III - Se for amigo íntimo ou inimigo
capital do investigado;

IV- Quando possuir interesse pessoal
para com o investigado ou para com a
proposição;

V - Quando a proposição beneficiar
diretamente seu cônjuge, parente con-
sangüíneo ou afim, em linha reta ou co-
lateral, até o segundo grau;

Art. 246- Não se declarando impedi-
do o Vereador será destituído do cargo e,
conforme a gravidade de sua omissão, re-
sponder a procedimento cassatório, pelo
voto da maioria simples dos membros da
Casa.

Art. 247 - Aproveita-se quanto ao pro-
cedimento definido por este Capítulo, no
que couber, as disposições do procedi-
mento cassatório.

TÍTULO VI
DO REGIMENTO INTERNO

Capítulo I
Questão de Ordem
Art. 248 - Questão de ordem é toda

dúvida levantada em Plenário, no que diz
respeito à interpretação, aplicação e le-
galidade do Regimento Interno.

§ 1º. - A Questão de Ordem deve ser
formulada com clareza e com indicação
precisa das disposições regimentais que
se pretende elucidar, sob pena de as repelir
sumariamente a Presidência da Casa;

§ 2º. - Se, porém, a questão levantada
for de alta indagação, não se achando, por-
tanto, a Mesa ou a Presidência em
condições de elucidá-la, a mesma será en-
caminhada à Comissão competente para
opinar.

Art. 249 - Cabe ao Presidente da Casa
resolver as Questões de Ordem, sendo líc-
ito a qualquer Vereador opor-se à decisão
do Presidente, recorrendo ao Plenário.

§ 1º. - O recurso é encaminhado à Co-
missão de Constituição, Legislação e Re-
dação para opinar;

§ 2º. - O Plenário, em face do parecer,
decide o caso concreto, considerando-se
a deliberação como prejulgado.

Capítulo II
Precedentes

Art. 250 - As interpretações de dis-
posições do Regimento, feitas pelo Presi-
dente da Câmara em assuntos controver-
tidos, desde que assim o mesmo o declare
em Plenário, de ofício ou a requerimento
de Vereador ou pessoa do povo, con-
stituem-se em precedentes regimentais.

Art. 251 - Os casos não previstos neste
Regimento são resolvidos soberanamente
pelo Plenário, cujas decisões também
serão consideradas como precedentes reg-
imentais, se a lei não dispuser em con-
trário.

Art. 252 - Os precedentes referentes
às Questões de Ordem e o Artigo 263 são
registrados em livros próprios para apli-
cação aos casos análogos e realizado pe-
lo Secretário da Mesa.

Capítulo III
Divulgação e Reforma

Art. 253 - A Mesa da Câmara fará re-
produzir periodicamente este Regimento,
distribuindo cópias à Biblioteca Pública,
à Prefeitura e demais órgãos municipais,
a cada um dos Vereadores e às instituições
interessadas em assuntos municipais.

Art. 254 - Ao fim de cada ano legisla-
tivo, a Secretaria da Câmara, sob a orien-
tação da Comissão de Constituição, Legis-
lação e Redação, elaborará e publicará
separata a este Regimento, contendo as
deliberações regimentais tomadas em
Plenário, com eliminação dos dispositivos
revogados, os precedentes regimentais
firmados e os prejulgados.

Art. 255 - Este Regimento Interno so-
mente é reformado, alterado ou substituí-
do pelo voto da maioria absoluta dos mem-
bros da edilidade, mediante proposta de:

I - 1/3 (um terço), no mínimo, dos
Vereadores;

II - Mesa da Câmara;
III - Uma das Comissões Permanentes

da Câmara.

§ 1º. - No caso do inciso II deste Artigo,
recebido o projeto e distribuídos os avul-
sos, é convocada sessão, a realizar-se den-
tro de 05 (cinco) dias, destinada a sua dis-
cussão em turno único;

§ 2º. - No caso dos incisos I e III deste
artigo, recebido o projeto, este é lido na
sessão e distribuídos os avulsos, sendo en-
caminhado à Mesa a fim de receber pare-
cer no prazo de 10 (dez) dias;

§ 3º. - Publicado o parecer e distribuí-
do em avulsos aos Vereadores, procede-
se na forma do § 1º.  deste artigo.

Art. 256 - Encerrada a discussão, com
a apresentação de emenda ou sem elas, o
projeto volta à Mesa para, no prazo máxi-
mo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre
as mesmas.

§ 1º. - Lido o parecer e distribuídas
cópias do mesmo, o projeto é incluído na
ordem do dia para votação;

§ 2º. - Aprovado o projeto, a Mesa ofer-
ece, dentro de 48 (quarenta e oito) horas,
a redação final do mesmo, que é submeti-
da ao Plenário, sem discussão ou encam-
inhamento de votação, sendo a resolução
correspondente promulgada pelo seu
Presidente.

TÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS E 
TRANSITÓRIAS

Capítulo Único
Disposições Finais e Transitórias

Art. 257 - Nos dias de sessão devem
estar hasteados no exterior do edifício e
no recinto do Plenário o Pavilhão Na-
cional e as Bandeiras do Estado e do Mu-
nicípio.

Art. 258 - Não há expediente na Câma-
ra nos dias de ponto facultado decretado
pelo Prefeito Municipal ou por determi-
nação da Mesa da Casa.

Art. 259 - Os prazos previstos neste
Regimento são contados em dias corridos
e somente se suspendem por motivo de re-
cesso, salvo os que digam respeito a:

I - Posse de Vereador;
II - Duração das Comissões Especiais.

Art. 260 - À data de vigência deste
Regimento ficam prejudicados quaisquer
projetos de Resolução em matéria regi-
mental e revogados todos os precedentes
e julgados firmados sob o império do regi-
mento anterior.

Art. 261 - As atuais Comissões Perma-
nentes mantêm os mesmos nomes e quan-
tidades de membros até a renovação dos
mandatos.
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Art. 262 - Revoga-se a Resolução
05/92 e todas as disposições em con-
trário.

Art. 263 - Este regimento entra em vi-

gor na data da sua publicação.
Plenário Dr. Mário Medeiros, em 18

de dezembro de 2008.
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