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§ 4º. Proclamada e empossada a Mesa pelo Presidente, encerrar-se-á a sessão.
 
 
§ 5º. O Presidente convidará o Prefeito a fazer entrega da declaração de bens e prestar o seguinte compromisso: “prometo
exercer com dedicação e lealdade o cargo de Prefeito, respeitando a lei e promovendo o bem geral do município”, o qual a
seguir, assinará o Livro de Posse:
 
§ 6º. Prosseguindo a sessão, o Presidente convidará o Vice-Prefeito para fazer a entrega da declaração de bens e a
prestar compromisso, sendo a seguir, empossado com a assinatura do Livro de Posse.
 
 
Art. 3º. Quando algum Vereador tomar posse em sessão posterior àquela em que for prestado o compromisso geral ou vir
a suceder ou a substituir outro, o Presidente nomeará

 
 
Comissão para o receber e o acompanhar até à Mesa, onde, antes de o empossar, receberá a declaração de bens e lhe
tomará o compromisso regimental.
 
Parágrafo único. Tendo prestado compromisso uma vez, é o suplente de Vereador dispensado de fazê-lo novamente em
convocações subseqüentes.
 
TÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL
 

Capítulo I - Da Mesa Seção
I - Da Composição

Art.4º.            A Mesa compõe-se do Presidente, 1° e 2º Vice-presidente e dos 1º, e 2º Secretários.
§ 1º.          Para substituir ou suceder o Presidente haverá dois Vices-Presidentes, que será eleito juntamente com os
demais membros que compõem a Mesa.
 
§ 2º.          O Presidente convidará qualquer Vereador para fazer as vezes de Secretário,na falta eventual dos titulares.
 
Seção II - Da Competência
 
Art. 5º. Compete à Mesa, além das atribuições consignadas na Lei Orgânica do Município, a direção dos trabalhos
legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Municipal e especialmente:
 
I.             Na parte legislativa:
 
a)                                       apresentar projeto     de   resolução pertinente a       todos os assuntos da administração;
 
b)                                      definir conforme disposto na Legislação Federal, Estadual e Municipal pertinente, baixando os
respectivos atos, a remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, Presidente da Câmara, Vereadores e
demais cargos, se ocaso;
 
c)                                       assinar autógrafos e as atas das sessões;
 
 
II.          Na parte administrativa:
 
a)                                       adotar medidas quanto ao provimento e vacância dos ativos da Secretaria da Câmara;
 
b)                                      determinar abertura de sindicâncias ou inquéritos administrativos e aplicações de penalidades;
 
c)                                       autorizar a abertura de licitação;
 
d)                                      promulgar as emendas à Lei Orgânica do Município;
 
e)                                       assinar os atos que digam respeito aos Vereadores, assim como as portarias referentes aos
funcionários.
 
Parágrafo único. Os atos administrativos terão validade quando assinados, pelo menos, pela maioria dos integrantes da
Mesa.
 
Seção III - Da Eleição
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Art. 6º.  A eleição dos membros da Mesa, bem como a do Vice-Presidente, ou o preenchimento de qualquer vaga,
assegurada,  tanto  quanto  possível,  a  representação  proporcional  dos  Partidos  com  assento  na  Câmara,  far-se-á
observadas as seguintes exigências e formalidades:
 
I.                       Os Vereadores interessados em concorrer a qualquer cargo da Mesa, deverão manifestar seu desejo,
através de requerimento protocolado na Secretaria Administrativa, indicando o cargo, devendo fazê-lo até o início da
sessão à data marcada para a eleição, sendo vedada a inscrição para mais de umcargo;
 
II.                    Para a votação, que será realizada “por chapa”, será utilizada, sempre que possível, e a critério do
presidente, cédula impressa ou datilografada, com a indicação do cargo e os nomes dos candidatos previamente inscritos;
 
III.                 O Presidente nomeará comissão fiscalizadora e apuradora composta de 3 (três) Vereadores;
 
IV.                   O 1º Secretário fará a chamada dos Srs. Vereadores, e cada qual receberá do 2º Secretário, "cédula"
rubricada  pela  Mesa,  onde  assinalará  o  candidato  de  sua  preferência,  assinará  a  cédula  e  a  colocará  na  urna
correspondente.
 
Art. 7º. Na apuração da eleição observar-se-á o seguinte processo:
 
I.                       A Comissão previamente nomeada fará a devida apuração e comunicará ao 1º Secretário;
 
II.                    O 1º Secretário informará em voz alta ao Presidente, o resultado final do escrutínio;
 
III.                 Não havendo contestação, o Sr. Presidente proclamará o resultado final da apuração.
 
Art. 8º. Não sendo eleito, desde logo, qualquer membro da Mesa definitiva, os trabalhos  da Câmara Municipal serão
dirigidos pela Mesa provisória que terá competência restrita para proceder a eleição.
 
Art. 9º. Terminando o mandato da Mesa, no primeiro dia subseqüente, será empossada automaticamente a nova Mesa
eleita na última sessão do ano legislativo anterior.
 
§1°.Enquanto não for eleita a nova Mesa, permanecerá em exercício a anterior, que continuará representando o Poder
Legislativo.
 
§ 2°. É vedada a recondução, na mesma legislatura, de todos os membros da Mesa,não sendo possível a reeleição dos
membros para o mesmo cargo anteriormente ocupado.
 
Art. 10. Em caso de vacância, os cargos deverão assim ser preenchidos:
 
a)                                       em caso do Presidente, assume o Vice-Presidente, e se procederá eleição para Presidente, em
no máximo 30 (trinta)dias;
 
b)                                      nos demais casos, será feita eleição para serem preenchidos os respectivos cargos em no
máximo 30 (trinta) dias, após a ocorrência da vacância.
 
Parágrafo único. O eleito completará o restante do mandato.
 
Seção IV - Do Presidente
 
Art. 11. O Presidente é o representante da Câmara Municipal quando ela houver de se pronunciar coletivamente, o
regulador de seus trabalhos e o fiscal da sua ordem, tudo na conformidade deste Regimento.
 
 
Art. 12. São atribuições do Presidente, além daquelas enumeradas na Lei Orgânica do Município ou que decorram da
natureza de suas funções ou prerrogativas:
 
I.             Quanto às sessões da Câmara Municipal:
 
a)                                       presidir as sessões , abrir, suspender, levantar e encerrá-las;
 
b)                                      fazer ler as atas pelo 2º Secretário, desde que requerido e aprovado pelo Plenário;
 
c)                                       fazer ler o expediente e as comunicações pelo 1º Secretário;
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d)                                      conceder a palavra aos Vereadores;
 
e)                                       interromper o orador que se desviar da questão ou faltar com respeito à Câmara Municipal ou a
qualquer de seus membros e, em geral, aos chefes dos poderes públicos, advertindo-o , em caso de insistência, retirando-
lhe apalavra;
 
f)                                        proceder de igual modo, quando o orador fizer pronunciamento que contenha ofensa às
instituições públicas, de subversão da ordem política e social, de preconceito de raça, religião ou classe, ou que configure
crime contra a honra ou incitamento à prática de delito de qualquer natureza;
 
g)                                      advertir o Vereador que deva retirar-se do Plenário, se perturbar a ordem;
 
h)                                      chamar a atenção do orador ao se esgotar o tempo a que tem direito;
 
i)                                        decidir soberanamente as questões de ordem e as reclamações;
 
j)                                        anunciar a Ordem do Dia e o número de Vereadores presentes;
 
k)                                       submeter à discussão e à votação a matéria para esse fim destinada;
 
l)                                        anunciar o resultado da votação;
 
m)                                    fazer organizar, sob sua responsabilidade e direção, a Ordem do Dia da sessão seguinte;
 
n)                                      convocar sessões extraordinárias e solenes, nos termos deste Regimento;
 
o)                                      determinar a verificação de presença em qualquer fase dos trabalhos, quando julgar necessário
ou se requerido por algum Vereador.
 
II.          Quanto às proposições:
 
a)                                       distribuir proposições às Comissões;
 
b)                                      deixar de aceitar qualquer proposição que incorra nas falhas previstas neste Código, e demais
legislações pertinentes;
 
c)                                       mandar arquivar o relatório ou parecer de Comissão Especial de Inquérito que não haja
concluído por projeto;
 
d)                                      decidir sobre os requerimentos tanto verbais como escritos, submetidos à sua
apreciação;                                                                                                                                       
 
 
e)                                       promulgar as leis, com sanção tácita ou cujo veto tenha sido rejeitado, assim como os decretos
legislativos e as resoluções.
 
III.       Quanto às Comissões:
 
a)                                       designar, à vista da indicação partidária, os membros das Comissões;
 
b)                                      designar, na ausência dos membros das Comissões, o substituto ocasional, observada a
indicação partidária;
 
c)                                       declarar a perda de lugar de membros das Comissões, quando incidirem no número de faltas
previstas ou descumprirem continuamente os prazos previstos para exararem pareceres;
 
d)                                      convocar sessão extraordinária de Comissão para apreciar proposições em regime de urgência;
e)                                       determinar à Secretaria que dê ciência aos Srs. Vereadores sobre os pareceres exarados pelas
comissões competentes, até 24hs (vinte e quatro horas), após o recebimento dos mesmos.
 
§ 1º.          O Presidente não terá direito de voto,exceto:
 
a)                                       na eleição da Mesa;
 
b)                                      quando a matéria exigir para sua aprovação o voto favorável de 2/3 (dois terços) dos membros
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da Câmara;
 
c)                                       quando houver empate em qualquer votação no Plenário;
 
d)                                      nas votações onde o voto for secreto;
 
e)                                       na eleição das Comissões permanentes.
 
§ 2º.          Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente deixará a presidência e não a reassumirá enquanto se
debater a matéria que se propôs a discutir.
 
§ 3º.          O Presidente poderá, em qualquer momento, fazer ao Plenário comunicação de interesse público.
 
Art.13.           O Presidente não poderá fazer parte de qualquer Comissão Permanente ou Temporária, salvo a de
Representação.
 
Seção V - Do Vice-Presidente
 
Art.14.           O Vice-Presidente substituirá o Presidente em seus impedimentos eo sucederá em caso de vaga.
 
§ 1º. Sempre que o Presidente não se achar no recinto à hora regimental do início dos trabalhos, o Vice-Presidente
substituí-lo-á no desempenho de suas funções, cedendo-lhe o lugar logo que for ele presente.
 
§ 2º.          Da mesma forma substituirá o Presidente quando este tiver de deixara presidência durante a sessão.
 
§ 3º. Competirá ainda ao Vice-Presidente desempenhar as atribuições do Presidente,   
 
 
quando este lhe transmitir o exercício de cargo por estar licenciado.
 

Seção VI - Dos Secretários Art.15.           São atribuições do 1º Secretário:
I.                       proceder a chamada nos casos previstos neste Regimento;
 
II.                    dar conhecimento ao Plenário da súmula da matéria constante do expediente e despachá-la;
 
III.                 assinar , depois do Presidente, os autógrafos, as atas das sessões, as emendas à Lei Orgânica do Município,
os atos e as portarias;
 
IV.                   inspecionar os trabalhos da Secretaria e fiscalizar as despesas;
 
V.                      encarregar-se do livro de inscrições de oradores;
 
VI.                   anotar o tempo que o orador ocupar a tribuna.
 
Art. 16. São atribuições do 2º Secretário:
 
I.                       fiscalizar a redação da ata e proceder a sua leitura;
 
II.                    assinar, depois do 1º Secretário, os autógrafos, as atas das sessões, as emendas à Lei Orgânica do
Município, os atos e as portarias;
 
III.                 redigir a ata das sessões secretas.
 
Art. 17. O 2º Secretário substitui o 1º Secretário e este, e depois aquele, substituirão o Presidente, nas ausências do Vice-
Presidente.
 
Seção VII - Da Destituição
 
Art. 18. O processo de destituição de membros da Mesa iniciar-se-á mediante provocação de Partido Político e obedecerá
a tramitação prevista no Art. 55 deste Regimento, cabendo a decisão ao Plenário, por maioria de 2/3 (dois terços) dos
integrantes da Câmara.
 
Capítulo II - Das Comissões Legislativas Seção I - Da Classificação
Art.19.           As Comissões da Câmara serão:
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I.                       permanentes, as que subsistem através das legislaturas;
 
II.                    temporárias,    as    que    são    constituídas    com    finalidades   especiais    ou    de representação, assim
se classificando:
 
a)           Comissões Especiais de Inquérito;
 
b)          Comissões Processantes;
 
c)           Comissões de Representação;
 
d)          Comissões de Acompanhamento.
 
 
Seção II - Das Comissões Permanentes
 
Art.20.           A Mesa providenciará, a contar de sua posse, a organização das Comissões Permanentes dentro do prazo
improrrogável de 10 (dez)dias.
 
Art.21.           As Comissões Permanentes, todas com 3 (três) membros, com atribuições específicas, além daquelas gerais
previstas na Lei Orgânica do Município,são:
 
I.                          de Justiça e Redação;
 
II.                       de Finanças e Orçamento;
 
III.                      de Educação, Cultura, Esporte e Turismo;
 
IV.                          de Ética;
 
V.                         de Saúde;
 
§ 1º. Compete à Comissão de Justiça e Redação:
 
a)                                       opinar sobre o aspecto constitucional, legal e regimental das proposituras, as quais não poderão
tramitar na Câmara sem o seu parecer, salvo nos casos expressamente previstos neste Regimento;
 
b)                                      desincumbir-se de outras atribuições que lhe confere este Regimento;
 
c)                                       apresentar o texto final das proposituras, salvo nos casos em que essa incumbência seja
atribuída à outra Comissão, por esse Regimento Interno, ou então, quando se tratar de projeto referente à economia
interna da Câmara Municipal.
 
§ 2º. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento:
 
a)                                       opinar sobre as proposituras referentes à matéria tributária, abertura de créditos, empréstimos
públicos, dívida pública e outras que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do Município ou acarretem
responsabilidades para o erário; sobre a proposta orçamentária do Município, sugerindo ou promovendo as modificações
necessárias e as emendas que lhe forem apresentadas; e ainda as proposições que fixarem os salários dos servidores;
 
b)                                      elaborar a redação final do Projeto de Lei Orçamentária; do Projeto de Decreto Legislativo sobre
os subsídios do Prefeito e verba de representação dele e do Vice- Prefeito; e ainda do Projeto de Resolução sobre a
remuneração dos Vereadores.
 
c)                                       participar de encontros técnicos com representantes do Poder Executivo para discutir os critérios
de aplicação de recursos e efeitos da limitação de empenho, a respectiva execução orçamentária, inclusive das ações que
forem objeto de emendas parlamentares, as projeções de necessidade de recursos para os exercícios seguintes.
 
§ 3º. Compete à Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Turismo:
 
a) opinar sobre as proposições e matérias relativas ao conjunto de conhecimentos tendentes a garantir a preservação da
memória da cidade no plano estético, paisagístico, de seu patrimônio histórico, seus valores culturais e artísticos; sobre as
proposições relativas à concessão de títulos honoríficos, outorga de honrarias, prêmios ou homenagens a pessoas que
reconhecidamente tenham prestado serviços ao Município; sobre as proposições relativas à educação física escolar, ao
esporte, à recreação, ao lazer; sobre as proposições relativas à educação e ao ensino; sobre as proposições relacionadas
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com as diretrizes e bases da educação e reformas do magistério municipal; sobre as proposições que envolvam sistema
de  concessão  de  bolsas  de  estudos  com  finalidade  de  assistência  à  pesquisa  tecnológica  e  científica  para  o
aperfeiçoamento do ensino; sobre as proposições que digam respeito ao transporte escolar e ao desenvolvimento do
programa da merenda escolar junto aos estabelecimentos da rede oficial de ensino do Município; sobre as proposições
relativas ao turismo.
 
§ 4º. Compete à Comissão de Ética:
 
a)                                       zelar pelo funcionamento harmônico e pela imagem do Poder Legislativo, na forma deste Código
e da Legislação pertinente;
 
b)                                      propor Projetos de Lei, Projetos de Resolução e outras atinentes à matéria de sua competência;
 
c)                                       instruir processos contra Vereador e elaborar Projetos de Resolução que importem em sanções
éticas que devam ser submetidas ao Plenário;
 
d)                                      opinar sobre o cabimento das sanções éticas que devam ser impostas, de ofício, pela Mesa;
 
e)                                       dar parecer sobre a adequação das proposições que tenham por objeto matéria que norteiam a
atividade parlamentar;
 
f)                                        dar parecer nos pedidos de informações sobre natureza parlamentar;
 
g)                                      responder às consultas da Mesa, Comissões e Vereadores sobre matérias correlatas;
 
h)                                      manter contato com os órgãos legislativos estaduais e federais, visando trocar experiências
sobre ética parlamentar;
 
i)                                        assessorar interessados no estímulo à implantação e prática de preceitos de ética parlamentar.
 
 
§5°.           Compete à Comissão de Saúde:
 
a) opinar sobre as proposições relativas à higiene e à saúde pública; sobre as proposições atinentes à prestação, pelo
Município, de assistência médico-hospitalar a seus servidores e à população; proposições relativas à prestação de serviços
de  pronto-socorro  e  das  unidades  básicas  de  saúde;  proposições  que  digam respeito  às  condições  sanitárias  de
fabricação, beneficiamento e comercialização de produtos ou gêneros alimentícios; sobre as proposições relacionadas
sobre a profilaxia sanitária,  em todos os seus aspectos; proposições relacionadas sobre o sistema único de saúde;
proposições relacionadas sobre a vigilância sanitária, epidemiológica e nutricional; e proposições relacionadas à saúde do
trabalhador rural, urbano e do funcionalismo público municipal.
 
 
Seção III - Das Comissões Especiais de Inquérito
 
Art. 22. As Comissões Especiais de Inquérito destinam-se a apurar irregularidades sobre fato determinado.
 
§ 1º. As Comissões Especiais de Inquérito podem ser criadas por resolução de, pelo menos, 1/3 (um terço) dos membros
da Câmara, a qual será entregue à Mesa com o número suficiente de assinaturas, devendo ser aprovada por maioria
absoluta, produzindo seus efeitos independentemente de outra formalidade.
 
§ 2º. A resolução, conforme definida no parágrafo anterior, deve indicar com precisão:
 
a)           o número de membros da CEI;
 
b)          o prazo de duração;
 
c)           o fato ou os fatos a apurar.
 
§ 3º. Para dar cumprimento à resolução, criada por força do disposto no Parágrafo 1º , o
Presidente solicitará aos Líderes a indicação daqueles que irão compor a CEI, sendo assegurado, tanto quanto possível, a
representação proporcional dos Partidos que integram a Câmara.
 
§ 4º. O Líder poderá integrar a CEI.
 
§ 5º. Constituída a CEI, cuidará a sua primeira reunião, da instalação dos trabalhos, eleição do Presidente e designação do


