
Cimara Municjpajde JaguarjQtl4
Estado de S3o Paulo

RESOLUCAO N ' 212
Autoria: Comissio de Revisit e Reform

Blanco - MDB e Luiz Carlos de Campos - PTB

Diso6e sobre a alteracio de dispositlvot .da
Resolucio no 060 de 16 de dezembro de 199.!

(Reaimento Interns), e da outras provid6DQIBg

WALTER LUIS TOZZIDE CAMARGO, Presidente da Cimara Municipa

de JaguariOna, Estado de Sio Paulo, etc.

FASO SABER que a Cimara Munlcipalaprovou e eu promulgo a seguinte

Resolugao

redaQ6es

Ad. I Os artigos abaixo descritos passam a vigour com as seguintes

Art. 3' (...)
(...)

$2' (...)

Prefeito
l-apreciagao das contas do exercicio financeiro, apresentadas pelo

Art. 6' (...)

1- 0 prefeito e os vereadores deverio apresentar documento
comprobat6rio da desincompatibilizagao, at6 10 (dez) dias apes a diplomagao, sob
pena de extingio do mandato;

11- 0 Vice-Prefeito apresentara documento comprobat6rio de
desincompatibilizagao antes do momento em que assumir o exercicio do cargo de
Prefeito;

nl- (...)
lv- (...)
V- Poderio fazer uso da palavra, peso puzo mdximo de lO (dez)

minutos, os Vereadores. o Prefeito e o Vice-Prefeito
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Art. 15 A eleigao da Mesa seri preferencialmente de forma eletr6nica
ou digital, salvo deliberagao contriria do Plenirio.

$lo A eleigao da mesa sera em votagao aberta e por maioria simpler
de votos, presente, peso menos a maioria absoluta dos membros da Cimara

$2' Na composigao da Mesa 6 assegurada, na mediada do possivel, a
participagao proporcionaldos partidos com representagao na Cimara Municipal.

Art. 16 (...)

11- Seri observada a maioria dimples de votos em Onica votagao;
lll- {...)

IV- Alimentagao do Sistema, com a indicagao dos nomes dos
candidatos ou chapa de candidatos e respectivos cargos;

V- Leitura, pelo Presidente, dos names dos votados para os
respectivos cargosl

Vl- Redagao pelo Secretirio e leitura peso Presidente do resultado da
eleigao na ordem decrescente dos votos;

Vll- Ocorrendo empate, seri realizada segunda votagao com as
chapas mais votadas ou com os vereadores, para cada cargo, mats votados que
tenham igualnOmero de votos;

Vlll-Persistindo o empate, seri declarado eleito, para cada cargo, o
Vereador mais votado na eleigao Municipal;

IX- Proclamagio, peso Presidente, do resultado finale posse imediata
dos eleitos.

)

:Art. 18 Na eleigao para renovagao da Mesa, a ser realizada sempre
na Oltima sessio ordiniria do segundo ano de cada legislatura, em horirio
regimental, observar-se-i o mesmo procedimento dente capitulo, considerando-se
automaticamente empossados os eleitos, em I' de janeiro do ano subseqaente, que
deverio assinar o respectivo termo de posse em solenidade que aconteceri no lo dia
6tildo ano na Cimara Municipal.

Art. 20 (...)

l- (...)
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a) Criagao, transformagao ou extingao dos cargos, empregos ou

fung6es de seus servigos e fixagao da respectiva remuneragao, observados os
parametros estabelecidos na lei de diretrizes orgamentarias;

b) Fixagio da remuneragao dos Vereadores e do Presidente da
Camara, para a legislatura subseqiiente, at6 90 (noventa) dias das eleig6es
Municipals;

nl- (...)
11 )

a) Sua organizagao, funcionamento e politica interna

XIV -- sugerir ao Prefeito, atrav6s de Indicagao, a propositura de
projeto de leique disponha sabre abertura de cr6ditos suplementares ou especiais;

XIX -- designar, mediante ato, Vereadores para missio de
representagao da Cimara Municipal;

XX- abrir, mediante ato, sindicincias e processos administrativos e
aplicagao de penalidades;

XXl- atualizar, mediante ato, a remuneragao dos Vereadores, nas
6pocas e segundo os crit6rios estabelecidos no ato fixador;

XXll- assinar aut6grafos dos projetos de lei destinados a sangao e
promulgagao pele Chefe do Executivo;

XXlll-- assinar as Atas das sess6es da Camara;
XXIV- admitir, exonerar, remover ou readmitir funcionirios e

servidores da Cimara Municipal;

Art. 21 (...)

Parigrafo Onico. Em caso de empate nas decis6es, o Presidente da
Cimara teri voto de desempate.

Art. 23 (
l- (...)
a) (...)
b) (...)

c) (...)

)
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d) (...)

e) (...)

f) (...)

g) (...)

h) (...)

i) chamar a atengao do orador quando se esgotar o tempo a que
tem direito;

j) decidir sabre o impedimento de Vereador para voter;
k) anunciar o resultado da votagio e declarar a prejudicialidade dos

projetos por esta alcangados;
1) decider as quest6es de ordem e as reclamag6es;
m) anunciar o t6rmino das sess6es, avisando, antes, aos Vereadores,

sobre a sessio seguintel
n) convocar as sess6es da Camaro;
o) presidir a sessio ou sess6es de eleigao da Mesa do periods

seguinte;
p) comunicar ao Plenirio a declaragao da extingao do mandate do

Prefeito ou de Vereador, na primeira sessio subseqaente a apuragao do fato, fazendo
constar da Ata a declaragao e convocando imediatamente o respective suplente, no
cano de extingao de mandato de Vereador.

n- (...)
(...)
i) (...)

(...)
5- nas contas anuais do Prefeito Municipal.
j) (...)

k) (...)

I) (...)

ni- (...)
(...)
m) encaminhar ao Minist6rio PObtico, as contas do

imediatamente apes a sua apreciagao pelo Plenario, em cason de rejeigao.
(...)
Vl-

Prefeito
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a) Conceder f6rias e abono de f6rias a servidores e funcionirios da
Cimara Municipal;

d) autorizar e rea\czar is licitag6es para compras, obras e servigos da
Cimara Municipal, obedecidas a legislagao pertinente; bem coma homologar seus
resultadosl

g) assinar os cheques e documentos bancarios, em conjunto com um
dos secretaries;

vn - (...)

d) contratar advogado, mediante autorizagao do Plenario, para
propositura de agnes judiciais e para defesa nas agnes que forem movidas contra a
Cimara ou contra ato da Mesa ou da Presid6ncia;

Art. 28 (...)
l-{...)

a)materia de canter financeirol
b) designagao de substitute nas Comiss6es;
c) outras mat6rias de compet6ncia da Presid6ncia e que nio estejam

enquadradas coma Portarias;
n-(...)
a) F6rias, abono de faltas, ou ainda quando se tratar de expedigao

de determinag6es aos Servidores da Camara;

d) Regulamentagio dos servigos administrativos.

Art. 30 (...)

IV- Assinar, com o Presidente, lo e 2o Secretario, os atos da Mesa, as
Atas das Sess6es e os aut6grafos destinados a sangao;

Art. 31 (...)

X- assinar, com o Presidente, o Vice e o 2' Secretario, os atom da
Mesa, as Atas das Sess6es e os aut6grafos destinados a sangao;

.)
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Art. 33 (...)
1- Assinar, juntamente com Presidente, Vice e o I' Secretario, os

atos da Mesa, as Atas das Sess6es e os aut6grafos destinados a sangaol

111- Assinar, com o Presidente, os cheques e documentos bancirios.
11

Art. 34 (...)
1- Balancetes mensais, relatives is verbas recebidas e aplicadas,

que deverio ser apresentadas ao Plengrio pele Presidente e ao Prefeito, at6 o 61timo
dia do m6s seguinte ao vencido;

11- Balango gerd anual, que deveri ser enviado ao Prefeito e ao
Tribunalde Contas, nos prazos legais.

Paragrafo dnico. As Contas da Mesa servo publicadas em 6rgao de
imprensa do Municipio e no site da Cimara Municipal(Portalda Transpar6ncia).

Art. 44 Recebida a denancia, o Presidente em exercicio escolheri 3
(tree) vereadores para compor a Comissgo Processante.

Art. 45 (...)

$l ' (...)

$2' Os Vereadores, o Relator da Comissio Processante e o
denunciado, ou denunciados, ou seus representantes legais, terao, cada um, trinta
minutos para discussio do Projeto de Resolugao, vedada a cessio de tempo.

)

Art. 46 (...)
$l ' Coda Vereador teri o puzo m4ximo de 15 (quinze) minutes para

discutir o parecer da Comissio Processante, cabendo ao Relator e ao denunciado, ou
denunciados, ou seus representantes legais, respectivamente, o puzo de 30 (trinta)
minutes obedecendo a ordem de inscrigao prevista no artigo 45, $3o, deste
Regimento.

Art. 50 (...)

'F'⑤
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$l ' (...)
IV- concessio de direito realde uso;

V- alienagao de bens e im6veis;
Vl- autorizagao para obtengao de empr6stimo de particular, inclusive

para as autarquias, fundag6es e demais entidades controladas pelo Poder POblico;
Vll- lei de diretrizes orgamentarias, plano plurianual e lei

orgamentaria anuall

Vlll- aquisigao de bens im6veis por doagao com encargosl
IX- criagao, organizagao e supressao de distritos e subdistritos e

divisio do territ6rio do Municipio em areas administrativas;
X- criagao, estruturagao e atribuig6es das Secretarial, Subprefeituras,

Conselho de Representantes e dos 6rgaos da administragio publica;
Xl- realizagao de operag6es de cr6dito para abertura de cr6ditos

adicionais, suplementares ou especiais com finalidade precisa;
Xll- rejeigao de veto;

Xlll- Regimento Interno da Cimara Municipale suas alterag6es;
XIV- alteragao de denominagao de pr6prios, bias e logradouros

pablicos;
XV- iseng6es de impostos municipais;
XVl- todo e qualquer tipo de anistia;
XVll- acolhimento de dentlncia contra Vereadorl
XVlll- zoneamento urbano;

XIX- plano diretor;
XX- admissio de acusagao contra Prefeito

)(

$2' (...)
(...)
Vlll-concessio de servigo pOblico
(...)

Art. 51 (...)

$3' E vedado o tabagismo na Sala das Sess6es e nas depend6ncias
.)

da Cimara

$4' (...)

r⑧
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Art. 54 (...)

11- encaminhar qualquer proposigao sujeita a deliberagao do Plenario,
para orientar sua bancada, por tempo nio superior a cinco minutes;

;Art. 60 - A Representagao dos Partidos ou Blocos seri obtida

dividindo-se o ndmero de membros da Cimara Municipalpelo nOmero de membros de
cada comissio e o nOmero de Vereadores de cada partido ou Bloco pele resultado
assim alcangado, obtendo-se, entao, o quociente partidario que, multiplicado pda
quantidade de comiss6es, representara o nOmero de lugares que cada bancada teri
nas comissoes.

)

Paragrafo 6nico. O nOmero inteiro do quociente partidario indicari a
quantidade de lugares que o partido ou bloco parlamentar teri em cada comissio e a
quantidade de lugares nas comiss6es pelo nOmero inteiro da multiplicagao do
quociente partidario peso nOmero de comiss6es existentes e os lugares restantes
servo preenchidos pelos partidos ou blocks parlamentares que possuirem as maiores
cobras (frag6es) dos cilculos efetuados, at6 que sejam completados todos os
lugares, que em cano de empate, seri decidido de comum acordo entre os partidos
empatados ou em votagao plenaria.

Art. 63 As Comiss6es Permanentes servo constituidas no expediente
da primeira Sessio Ordiniria no inicio de cada bi6nio.

Art. 65 (...)

$4' A votagao para constituigio de coda uma das Comiss6es

Permanentes seri preferencialmente de forma eletr6nica ou digital, salvo deliberagao
contriria do Plenirio.

.)

Art. 70 (
l-(...)
ll-(...)
IH-(...)

lv-(...)
v-(...)

)

'⑤
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Vl- Seguranga Publica, Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania
vn-(...)

Art. 71 (...)

IV- redigir o projeto aprovado em primeira discussio ou em
discussio Onica e oferecer redagao finalaos projetos, de acordo com o seu m6rito,
bem como, quando for o cano, propor reabertura da discussio nos termos
regimentais;

Vl- convidar ou convocar Secretirios Municipais e os responsaveis
pda administragao direta ou indireta para prestar informag6es sabre assuntos
inerentes is suas atribuig6es no exercicio de suas fung6es fiscalizadoras;

IX- fiscalizar, inclusive efetuando dilig6ncias, vistorias e

levantamentos ''in loco '', os atos da administragao direta ou indireta nos termos da
legislagao pertinente, em especialpara verificar a regularidade, a efici6ncia e eficicia
dos seus 6rgaos no cumprimento dos objetivos institucionais e constitucionais.

)

)

Art. 72 (...)

a) (...)
b} Outras atribuig6es que Ihe confers este Regimento.
n- (...)

g) examinar e emitir parecer sabre os pareceres pr6vios do Tribunal
de Contas do Estado, relativos a prestagao de contas do Prefeito;

h) examinar e emitir parecer sabre proposig6es que fixem os
vencimentos do funcionalismo, a remuneragao do prefeito, vice-prefeito e vereadores;

Art. 89 (...)
(...)
$2' O Presidente da Comissio

discutido o projeto designara o respective Relator
(...)

na primelra reuniio em que for
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Art. 94 (...)
$l ' {...)
$2' A interrupgio mencionada no paragrafo anterior cessari ao cabs

de trinta dias corridos, contados da data em que for expedido o respectivo oficio, se o
Executivo, dentro deste puzo, nio tiver prestado as informag6es requisitadas.

Art. 97 Mediante comum acordo de seus Presidentes, poderao as
Comiss6es Permanentes realizar reunites conjuntas para exame de proposig6es ou
qualquer materia a das submetidas, facultando-se, neste faso, a apresentagao de
parecer conjunto.

Art. 98 0 Parecer de uma Comissio sobre determinada materia nio
incluia possibilidade de novo Parecer, mesmo em proposigao de sua autoria, se o
Plenirio assim deliberar.

Art. 101 0s membros das Comiss6es Permanentes emitirio

manifestagao sobre a propositura, mediante vote.
$l ' (...)

$2' A samples aposigao de assinatura, sem quatquer outra
observagao, implicara a concordincia total do signatario com a manifestagao do
Parecer.

1- Pdas conclus6es, quando favorivel is conclus6es do Parecer,
mas com diversa fundamentagao;

11- aditivo, quando favorivel is conclus6es do Parecer, has
acrescentado novos argumentos a sua fundamentagao;

111- Contrario, quando se oponha frontalmente ao Parecer.

$5' O vote em separado, divergente ou nio das conclus6es do
Relator, desde que acolhido pda maioria da Comissao, passara a constituir o Parecer
principal

$3'

)

Art. 104 (...)

$2' Os membros das Comiss6es Permanentes servo destituidos casa
nio comparegam, injustificadamente, a 5 (cinco) reunites, nio mats podendo
participar de qualquer Comissio Permanente at6 o finaldo bi6nio de encerramento da
Comiss6es, consoante artigo 64 deste Regimento.

"'"D"©
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Art. 105 0 Vereador que se recusar a participar das Comiss6es
Permanentes, ou for renunciante ou destituido de qualquer delas, nio podera ser
nomeado para integrar Comissio de Representagao da Camara, at6 finaldo bi6nio.

Art. 109 (...)

$4' Ao Presidente da Cimara caberi indicar os Vereadores que
comporao a Comissio de Assuntos Relevantes, assegurando-se, tanto quanto
possivel, a representagao proporcional dos partidos, conforme artigo 60 deste
Regiments.

Art. 110 (...)

$3' Os membros da Comissio de Representagao serif nomeados
pelo Presidente da Cimara que podera, a seu crit6rio, integra-la ou nao, observada,
sempre que possivel, a representagao proporcional dos partidos, nos termos do
artigo 60 do Regimento Interno.

Art. 112 Durante seus trabalhos, as Comiss6es Processantes
observario o disposto nos artigos 319, 324, 345 e 348 deste Regimento.

Art. 115 (...)
$l ' (...)

$2' Nio havendo n(Imero de Vereadores desimpedidos suficiente
para a formagao da Comissao, deverg o Presidente da Cimara proceder de acordo
com o disposto no inciso Vldo artigo 347 deste Regimento.

Art. 121 (...)

(...)
2- requerer a convocagao de Secretirio Municipal

t...)

Res
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Art. 123 As testemunhas servo intimadas e deporao sob as penas de
false testemunho prevista na Legislagao Penale, em caso de nio comparecimento,
sem motivo justificado, a intimagao seri solicitada ao Juiz Criminal da localidade
onde reside ou se encontra, na forma do C6digo de Processo Penal.

Art. 144 Seri dada ampla publicidade is sess6es da Camara,
facilitando o trabalho da imprensa e publicando-se o resumo dos trabalhos no Site
Oficialda Cimara e na Imprensa Oficial.

Paragrafo Onico. A publicagao tamb6m seri feita por afixagao em
localpr6prio na sede da Cimara

Art. 145 As Sess6es da Cimara deverio ser transmitidas por meio
eletr6nico, atrav6s de transmissio ao vivo.

Paragrafo Onico. As Sess6es da Camara, a crit6rio do Presidente,
poderao ser transmitidas tamb6m por emissora local, que seri considerada oficial, se
houver vencido licitagao para essa transmissio.

Art. 150 0 Presidente declarari aberta a Sessao, a hora prevista para
o initio dos trabalhos, apes verificagao do comparecimento de 1/3 (um tergo) dos
membros da Camara, feita pelo I ' Secretario, por meio eletr6nico ou atrav6s de
chamada nominal.

$lo Nio havendo nOmero regimental para a instalagio, o Presidente

aguardara 15 (quinze) minutes, apes o que declarari prejudicada a sessao, lavrando-
se Ata resumida do ocorrido, que independera de aprovagao.

$4o A verificagao de presenga podera ocorrer em qualquer fase da
sessao, a requerimento de Vereador ou por iniciativa do Presidente, feita
eletronicamente ou nominalmente, constando da Ata os names dos ausentes.

)

Art. 154 (...)

l-proposituras sujeitas a deliberagao do Plenirio
n- (...)
ni- (...)

Res. ng 2;{ - 1
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Alinea Unica -- Manifestando o desejo de discutir proposituras
Vereador fad requerimento a Mesa, nos termos do artigo 213 dente Regiments, e, em
caso de aprovagao a propositura seri inserida na Ordem do Dia da mesma Sessao:
para discussio e votagao do Plenirio.

$2' O Vereador que, inscrito para falar no Expediente, ngo se achar
presente na hora em que Ihe for dada a palavra, perdera a vez.

$3' O puzo para o inscrito usar da tribuna seri o tempo que
remanescer para o t6rmino do expediente, sem apartes, dividindo-se pelo nOmero de
inscritos

$5o Ao inscrito que, por esgotar o tempo reservado ao Expediente, for
interrompido em sua palavra, seri assegurado o direito de ocupar a Tribuna, em
primeiro lugar, na sessio seguinte, para completar o tempo regimental.

Art. 155 Finds o expediente e decorrido o intervals de 15 (quinze)
minutos, o Presidente determinari o registro de presenga eletronicamente, para que
se possa iniciar a Ordem do Dia.

Art. 157 A pauta da Ordem do Dia, que deveri ser organizada vinte e
quatro horas antes da sessio e divulgada no site oficial da Cimara Municipal,
obedeceri a seguinte disposigao:

a)materia em regime de urg6ncia;

$3' A Secretaria disponibilizara c6pia das proposig6es, antes da

votagao, se solicitada pelo vereador.

Art. 168 Explicagao Pessoal 6 a fase destinada a manifestagao dos
Vereadores sabre atitudes pessoais, assumidas durante a sessio.

$4' O orador teri o puzo de 5 (cinco) minutos, para uso da palavra e
nio podera desviar-se da finalidade da Explicagao Pessoal, podendo ser aparteado.

)

Art. 170 (...)

";": : $
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$l ' Quando feita fora da Sessio, a convocagao seri levado ao
conhecimento dos Vereadores pelo Presidente da Camara, atrav6s de comunicagao
escrita, com anteced6ncia minima de 24 (vinte e quatro) horan.

$2' Sempre que possivel, a convocagao far-se-g em Sessio.
)

Art. 171 (...)
Paragrafo Onico. Aberta a Sessio Extraordinaria, com a presenga de

1/3 (um tergo) dos membros da Cimara e nio contando, apes a toler4ncia de 15
(quinze) minutos, com a malaria absoluta para discussio e votagio das proposig6es,
o Presidente encerrari os trabalhos, determinando a lavratura da respectiva Ata, que
independera de aprovagao.

Art. 172 (...)
Paragrafo 6nico. Poderi ser solicitada a retirada de pauta de projeto:

consoante regras estabelecidas neste Regimento Interno.
Art. 173 (...)

$2' Se a convocagao ocorrer fora da Sessao, a comunicagao aos
Vereadores deveri ser por escrito, devendo-lhes ser encaminhada, no maximo, 24
(vinte e quatro) horan, apes o recebimento do oficio de convocagao

Art. 177 (...)
$l ' (...)

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) (...)

e) (...)

f) (...)

g) (...)

h) (...)

i) (...)

j) (...)

k) indicag6es.

.)
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Art. 178 As proposig6es serif apresentadas a Secretaria da Cimara
para protocols, de forma fisica ou digital, com anteced6ncia minima de 30 (trinta)
horas e, em canter especial, a Mesa da Cimara durante o andamento da Sessio.

Art. 181 (...)

11- Quando de autoria de um ou mais vereadores, mediante

requerimento de todos os autores;

$4' As assinaturas de autoria quando constituirem "quorum" para

apresentagao nio poderio ser retiradas apes a proposigao ter sido encaminhada a
Mesa ou protocolada na Secretaria Administrativa

(

Art. 186 Concedida a Urg6ncia Especial para projeto que nio conte
com Pareceres, o Presidente designara Relator Especial, devendo a Sessio ser
suspensa para elaboragao do Parecer escrito.

Art. 187 (...)
$l' Os projetos submetidos ao Regime de Urgdncia serif enviados is

Comiss6es Permanentes pelo Presidente, dentro do puzo de 3 (tr6s), apes leitura no
expediente da Sessio.

Art. 202 (...)
$l ' (...)
(...)
b) fixagao de remuneragao dos Vereadores

Art. 205 (...)

$3' As emendas e subemendas recebidas servo discutidas e, se
aprovadas, seri dada nova redagao ao projeto original, na forma do aprovado.

Art. 206 0s substitutivos, emendas e subemendas poderao ser
apresentadas e recebidas:

)
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1- Durante a primeira ou Onica discussio do projeto original, por
qualquer vereador ou Comissao;

11- Durante segunda discussao, desde que subscritas por 1/3 (um
tergo) dos membros da Cimara.

Art. 208 Constitui projeto novo, mas equiparado a emenda aditiva,
para fins de tramitagao regimental, a mensagem aditiva do Chefe do Executive, que
pode acrescentar argo ao projeto original, modificar sua redagao, suprimir ou
substituir no todo ou em parte algum dispositive, de projetos de sua autoria.

Art. 211 (...)

11- Leitura de qualquer materia para conhecimento do Plenario;
lll- Interrupgao do discurso do orados nos casos previstos no art.

233 deste Regimento;
IV- Informag6es sobre trabalhos ou pauta da Ordem do Dia;
V- A palavra, para declaragao do voto;
Vl- Verificagao de presenga;
Vll- Verificagao nominalde votagao.

)

Art. n4 (...)

Xl- informag6es para pessoas juridicas privadas, 6rgios pOblicos
entidades, associag6es, entre outros, relativas a assuntos diversos.

Art. 218 Indicagao 6 o ato escrito que o Vereador sugere medida de
interesse pablico is autoridades competentes, ouvindo-se o Plenario, se assim o
solicitar, devendo, neste caso, ser apreciada no Expediente.

Art. 221 Toda proposigao recebida pda Mesa, apes ter fido
protocolada, seri lida por um dos Secretarios, no Expediente, ressalvados os casos
expressos neste Regimento.

Paragrafo Onico. (...)

Res. n!
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Art. 223 Compete ao Presidente da Camara, atrav6s de despacho,
dentro do puzo improrrogdvel de 3 (tree) dias, a contar da data da leitura dos
projetos, encaminhi-los is Comiss6es Permanentes que, por sua natureza, devem

opinar sabre o assunto.
$l ' Antes da distribuigao o Presidente mandari verificar se existe

projeto em trimite que trate de materia analoga ou conexa, caste em que fad a
distribuigao por depend6ncia, determinando sua apensagao.

$2' Ressalvados os castes expressos neste Regiments, o projeto seri
distribuido:

a) (...)

b) (...)
c) As Comiss6es referidas nas alineas anteriores e is demais

Comiss6es, quando a materia de sua compet6ncia estiver relacionada com o m6rito
do projeto.

Art. 224 Quando qualquer projeto for atribuido a mais de uma
Comissao, cada qual dad seu parecer separadamente ou em conjunto, sendo a
Comissio de Constituigio, Justiga e Redagao ouvida sempre em primeiro lugar.

Art. 227 (...)

Paragrafo Onico. O destaque deve ser requerido de forma verbalpor
vereador e aprovado pelo Plenirio e implicara a prefer6ncia na discussio e na
votagao de emenda ou do dispositive destacado sobre os demais do texto original.

Art. 228 Prefer6ncia 6 a primazia na discussio ou na votagao de uma
proposigao sobre outra, mediante requerimento verbalaprovado pelo Plenirio.

Art. 230 0 requerimento verbal de adiamento de discussio ou de
votagao de qualquer proposigao estari sujeito a deliberagao do Plenirio e somente
podera ser proposto no inicio da Ordem do Dia ou durante a discussio da proposigao
a que se refere.

Art. 231 (...)

Res. nQ 212 - 17iⓔ
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(...)
$2' (...)
a)(...)
b) sejam de iniciativa de 1/3 (um tergo) dos membros da Camera
(...)

d) (...)
(...)

An. 234

(...)
111- ao autor de emenda ou subemenda

Art. 235 (...)

$3' Nio 6 permitido aparteador o Presidente
pda ordem ou em declaragao de vote.

)

)

nem o orador que fda

Art. 243 (....)

IV- Eletr6nico ou digital.

$3' As votag6es procedar-se-ao preferencialmente de forma

eletr6nica ou digital, salvo deliberagao contriria do Plenirio.

$4' As dOvidas quanto ao resultado proclamado s6 poderio ser
alegadas antes de anunciada a discussio de nova materia, ou, se for o cano, antes de
passar a nova fase da Sessio ou de se encerrar a Ordem do Dia.

$5' (...)
$6' A votagao secreta seri preferencialmente eletr6nica ou digital,

salvo deliberagao do Plenario, que consistiri na distribuigao de c6dulas aos
Vereadores e no recolhimento dos votos em urna, ou qualquer outro receptaculo que
assegure o sigilo da votagao, obedecendo ao seguinte procedimento:

11- distribuigao de c6dulas aos Vereadores votantes, feitas em paper
digitado, rubricados pelo Presidente, contando a palavra ''SIM '' e a palavra "NAO '':
seguidas de figuras graficas que possibilitem a marcagao da escolha do votante:

1-(

Res
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(...)

n9 2].2 - 1

⑧

Art. 244 0 adiamento da votagao de qualquer proposigao s6 pode ser
solicitado antes de seu inicio, mediante requerimento assinado por qualquer vereador
e votado pelo Plenirio:

$4' Em segunda discussao, os projetos somente poderao ser adiados
mediante requerimento de 1/3 dos vereadores e aprovado pele Plenirio.

)

Art. 245 Se algum vereador tiver dOvida quanto ao resultado da
votagao, proclamada pelo Presidente, podera requerer verificagao nominal de
votagao.

$lo O requerimento verbal de verificagao nominal sera, de imediato,
atendido pele Presidente desde que deja apresentado no termos do $4', do artigo 243,
combinado com o inciso Vllldo artigo 211, ambos dente Regimento.

$4o Prejudicado o requerimento de verificagao nominal de votagio
pda aus6ncia de seu autor ou por pedido de retirada, nio seri admitido a outro
vereador reform uli-lo.

$5' No casa de votagao secreta, a verificagao da votagao seri
somente da contagem das c6dulas ou dos votos eletr6nicos.

(

Art. 247 A declaragao de voto far-se-i apes concluida a votagao da
materia, se aprovado o requerimento verbalpelo Presidente.

$l ' Em declaragio de veto, cada Vereador disp6e de 3 (tr6s) minutes,
sends vedados apartes.

$2' (...)

Art. 249 Aprovado um projeto de lei, na forma regimental e
transformado em aut6grafo, seri ele, no puzo miximo de 5 (cinco) dias ateis, enviado
ao Prefeito, para fins de sangao e promulgagao.

)

A't. 252 (...)
(...)

Res
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11- as leis cujo veto, totalou parcial, tenha sido rejeitado pda Cimara
e nio promulgadas pele Prefeito.

Art. 255 A publicagao das Leis, Decretos Legislativos e Resolug6es
seri atrav6s da Imprensa Oficiale por afixagao, devendo, neste casa, enviar c6pia ao
Executive, obedecendo ao disposto na Lei Organica e neste Regimento.

Art. 261 Leis de iniciativa privativa do Poder Executivo estabelecerio:

$4' O projeto de leique instituir o Plano Plurianual-- PPA, deveri ser
encaminhado a apreciagio da Cdmara at6 15 (quinze) de agosto do primeiro ano do
mandato do Prefeito eleito e devolvido para sangao at6 o encerramento da Sessio
Legislativa.

$5' O projeto de Lei de Diretrizes Orgamentarias -- LDO deveri ser
encaminhado a consideragao da Cimara at6 o dia 30 (trinta) de abrilde dada ano e
devolvido para sangao do Executive at6 o dia 30 (trinta) de junho do mesmo ano.

$6' Excepcionalmento, no primeiro ano de mandato do Prefeito, o

projeto de lei das Diretrizes Orgamentarias deveri ser encaminhado a anilise da
Cimara de Vereadores at6 04 (quatro) memes antes do encerramento do primeiro
exercicio financeiro e deveri ser devolvido para sangao at6 o encerramento da
Sessio Legislativa.

$7' O projeto de Lei Orgamentaria Anual-- LOA seri encaminhado a
consideragao da samara, at6 30 (trinta) de setembro de coda ano e devolvido para
sangao do Executivo at6 o finalda Sessio Legislativa.

$8' Em virtude de catamidade publica, guerra, forma major, casa
fortuito, convulsio social, pandemias ou emerg6ncia epidemio16gica, assim
reconhecidas e decretadas pelo 6rgao ou setor competente, os projetos de lei de
diretrizes orgamentarias e de lei orgamentaria anual poderao ser submetidos a
apreciagao da Cimara at6 o dia 30 de outubro do ano respectivo e servo devolvidos
para sangao at6 o encerramento da Sessio Legislative.

Art. 262 (...)

Res ng 212 - 20
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$2' A Comissio Permanente de Orgamento* Finangas e Contabilidade
teri maid 15 (quinze) dias de puzo para emitir pareceres sabre os projetos a que se
refere o artigo anterior e a sua decisis sobre as emendas apresentadas.

Art. 263 A mensagem do Chefe do Executive enviada a Cimara
objetivando propor alterag6es aos projetos a que se refere o art. 261, somente seri
recebida, enquanto nio iniciada a votagao da parte cuja alteragao 6 proposta.

Art. 265 (...)
(...)

$2' A Cimara funcionara, se necessario, em sess6es extraordinarias,
de modo que a discussio e votagao do plano plurianual, da lei de diretrizes
orgamentarias e do orgamento anualestejam concluidos nos prazos a que se referem
este Regiments.

(...)

ne 212 - 2

Art. 268 (...)

IX- nio se rejeitara, liminarmente, projeto de lei de iniciativa popular
por vicios de linguagem, lapsos ou imperfeig6es da t6cnica legislativa, incumbindo a
Comissio de Constituigao, Justiga e Redagao corrigir os vicios formais para sua
regular tramitagao.

Art. 272 0 Presidente da Camara, tio logo receba comunicagao de
realizagao de audi6ncia publica, por parte de qualquer das Comiss6es, divulgara sua
realizagao.

Art. 273 (...)

$2' As entidades legalmente constituidas deverio instruir o

requerimento com a c6pia autenticada de seus estatutos sociais, registrado em

cart6rio, ou Cadastro Nacionalda Pessoa Juridica (CNPJ), bem coma c6pia da Ata da
reuniio ou assemb16ia que decidiu solicitar a audi6ncia.

Art. 274 (...)

Res
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Paragrafo Onico. Seri admitido, a qualquer tempo, o translado de
pegas ou fornecimentos de c6pias aos interessados, mediante requerimento ao
Presidente da Cimara.

Art. 279 (...)

$2' A proposta que ja tenha sido objeto de plebiscito somente podera
ser reapresentada depots de 5 (cinco) antes de car6ncia.

Art. 282 A Cimara tem o puzo mdximo de 90 (noventa) dias a contar
do recebimento dos pareceres pr6vios do Tribunalde Contas, para julgar as contas
do Prefeito, observados os seguintes preceitos:

V- aprovadas ou rejeitadas as contas do Prefeito servo publicados os
extratos dos pareceres do Tribunal de Contas, com as respectivas decis6es da
Cimara Municipal e remetidos ao Tribunal de Contas do Estado de Sio para
conhecimento.

)

Art. 283 0s servigos administrativos da Cimara far-se-io atrav6s de

deus Departamentos competentes, regulamenta-se atrav6s de Resolugio e atos da
Mesa.

Paragrafo 6nico. Todos os servigos administrativos da Cimara serif
dirigidos e disciplinados pda Presid6ncia da Camara, que contari com o auxilio dos
Diretores.

Art. 284 Todos os servigos administrativos da Cimara servo criados
modificados ou extintos atrav6s de Resolugao.

$l ' A disposigao sobre a organizagao e funcionamento da Camara, a
criagao, transformagao ou extingao dos seus cargos, empregos e fung6es de deus
servigos servo feitos atrav6s de Resolugao.

$2o Cabe d samara a iniciativa de lei para fixagao da remuneragao dos
carlos, empregos e fung6es da Cimara Municipal, observados os parametros
estabelecidos na lei de diretrizes orgamentarias.
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$3' A nomeagao, exoneragao, promogao, comissionamento, licengas,
colocagao em disponibilidade, demissio e aposentadoria e aplicagao de penalidades
aos servidores da Camara, servo editados atrav6s de Ato da Mesa Diretora, em
conformidade com a legislagao vigente.

Art. 289 A Secretaria Administrativa, mediante autorizagao expressa
do Presidente, forneceri a qualquer pessoa, para defesa de direitos ou
esclarecimento de situag6es, no puzo de 20 (vinte) dias, certidio de atom, contratos e
decis6es, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou
retardar a sua expedigao.

Paragrafo Onico (...)

Art. 291 0s Departamentos Competentes da Cimara terio os livros e

fichas necessirios aos seus servigos e, em especial, os de:

$3' Quando as reunites de Comiss6es forem realizadas de forma
conjunta, os livros deverio ser abertos, rubricados e encerrados pelo Presidente da
Comissio de Constituigao, Justiga e Redagao.

)

$4' Os livros adotados pelts Departamentos Competentes da Cimara
poderao ser substituidos por fichas, em sistema mecanico, magn6tico ou de
informagao, desde que convenientemente autenticados.

Art. 294 (...)

Vll- Prestar atendimento ao pOblico na Cimara dentro do horirio de
seu funcionamento.

Art. 296 (...)

V- o Vereador que pretender falar sem que Ihe tenha sido concedida a
palavra, ou permanecer na Tribuna a16m do tempo que Ihe tenha sido concedido, seri
advertido peso Presidente, que o convidari a encerrar a sua fda.

Res. n9 212 - 23⑤
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Art. 297 (...)
1- vinte minutes, com aparte:
(...)
HI - (...)
a) exposigao de assuntos relevantes pecos lideres de bancadas

termos do art. 54, 111, deste Regiments.
lv- (...)
(...)
e) explicagao pessoal.

nos

Art. 302 (...)

l- (...)

a) (...)
b) Aceitar ou exercer cargos, fungal ou emprego remunerado,

inclusive os de que seja demissivel''ad nutum '', nas entidades constantes da alinea
anterior ;

n- (...)
a) Ocupar cargo ou fungao de que deja demissivel"ad nutum" nas

entidades referidas no inciso 1, ''a

Art. 305

$2' A aus6ncia de fixagao da remuneragio dos Vereadores, nos
termos do paragrafo anterior, implica prorrogagao automitica da Resolugao fixadora
da remuneragao para a legislatura anterior.

$3' A remuneragao dos Vereadores seri atualizada por lei, no curso
da legislatura.

(...)

Res. ne 212 - 2

D'

Art. 307 A remuneragao dos Vereadores sofreri desconto
proporcional ao ndmero de Sess6es realizadas no respectivo m6s, quando houver
falta injustificada, na forma do artigo 309 dente Regiments, na base de 70% (setenta
por centos do subsidio mensal.
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Paragrafo 6nico. O vereador que deixar de comparecer a reuniio
ordiniria de Comissio ou Comiss6es Permanentes das quais for membro seri
descontado proporcionalmente ao nOmero de reunites havidas no m6s, na base de
30% (trinta por cents) do subsidio mensal.

Art. 311 (...)

11- para desempenhar miss6es temporarias de interesse do Municipio

Art. 314 A substituigao de Vereador dar-se-i no caso de vaga, em
razio de morte ou renancia, de suspensao do mandate, de investidura e, fungao
prevista no art. 310, V deste Regimento e em caso de licenga igualou superior a 15
(quinze) dias

$l ' (...)

$2' (...)
$3' (...)
$4' O Suplente que assumir a naga de Vereador que tenha cargo na

Mesa Diretora nio assumiri esta posigao.

Art. 318 (...)

1- constatado que o Vereador incidiu no nOmero de faltas previsto no
inciso llldo art. 314, o Presidente comunicar-the-i este fato por escrito e, sempre que
possivel, pessoalmente, a fim de que apresente a defesa que tiver, no puzo de quinze
dias;

$2' O vereador que chegar atrasado e nio responder d chamada
nominal, perdera o direito de falar no Expediente.

Art. 319 (...)

111- 0 extrato da Ata da Sessao, em que for declarada a extingao do
mandate, seri publicado na imprensa oficialou eletronicamente.

Art. 321 (...)

=T⑧
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1- Deixar de prestar contas ou t6-las rejeitado, na hip6tese de
adiantamento de importancia recebida;

Art. 325 Cassado o mandato do Vereador, a Mesa expedira a
respectiva Resolugao, que seri publicada na imprensa oficial.

Art. 353 (...)

$2' Ao final de dada Sessio Legislativa, a Mesa fad a consolidagio
de today as alterag6es procedidas no Regiments Interno, bem como os precedentes
regimentais aprovados, fazendo-os publicar em separado.

)

Art. 2' Ficam revogados os artigos 20. incisos Xlle XIX; artigo 202, $1'
alinea "i"lartigo 211, inciso lllartigo 297. inciso 11, alinea "f" e artigo 309 e seus paragrafos
primeiro e segundo. renumerando-se os demais.

Art. 3' Esta Resolugao entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2021
revogando-se as disposig6es em contr6rio

Presid6ncia da Cimara . fiji?fal\ 9 de ggzembro de 2020

/

VEREADOR WAtJER t:!aG,Z6Z'ZiDE CAMARGO
bsjdentd

Registrado na Secretai:ii'g.iafixacld.nq\mesma data, no Quadro de Avisos
da Portaria da Cimara Municipal
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Secretaria de Turismo e Cultura
o chamamento pOblico N ' 004/2020 Seduc, para escolha de
OrganizaQao da Sociedade Civilpara celebraQao de Termo
de Colaboragao, para gestao das atividades e servigos de
educaQao nos Centres de Educagao Infantil(Cell) e Escola de
Municipalde Educagao Infa ntil(EM EI) , conforme especificag6es
contidas no edital. A data para o recebimento dos envelopes
sera do dia lO/12/2020 at6 o dia 08/01/2021. O editalcompleto
poderd ser consultado e adquirido na Secretaria Municipal
de EducaQao, situada a Rua CoroneIAmAncio Buena, 400 -
Centro - JaguariOna/SP, no horirio das 9h00 is 16h00, ou peso
site www.jaguariuna.sp.gov.for Secretarias/Educagao, a partir
do dia lO/12/2020. Mats informaQ6es poderao ser obtidas pelo
telefone (19) 3837-2888 ou peso enderego eletr6nico seduc@
jaguariuna.sp.gov.for

JaguariOna, 09 de dezembro de 2020

Cristina Pinto Cano Boning Hosikawa

Reuniio Ordingria - Conselho Municipalde Politicas
Culturais

A Secretaria de Turismo e Cultura, vem por meio deste,
convocar os Membros do Conselho Municipal de Political
Culturais para a da reuniio ordiniria no dia 16 de dezembro
de 2020 ds 17h, nas depend6ncias da Secretaria de Turismo
e Cultura

Ressaltamos que a reuniio sera de forma presencial,
respeitando as recomendag6es da OMS seguindo os protocolos
de seguranga em relagao a pandemia do COVID-19.

Pauta: Lei Amir Blanc, agnes culturais e outros assuntos.

Secretaria de Administragao e Finangas
Departamento de Licitag6es e Contratos

AVISO DE LICITXgAO FRACASSADA
PREGA0 ELETR6NiCO N ' I07/2020

Torna-se pOblico e para conhecimento dos interessados
que o Pregao acima mencionado, tendo come objeto o
Registro de pregos de at6 2.000 sacos de Cimento Portland

(CP 11-- F32 MPA)", foi considerado fracassado por motivos
insertos no processo.

Secret6ria de EducaQao

PODER LEGISLATIVE DE JAGUARIUNA

RESOLUQ.AO N ' 212
(Autoria: Comissio de Revisio e Reforma do Regimento

Vereadores: Cissia Murer Montagner -- CIDI Afonso Lopes
da Silva -- CID; Alfredo Chiavegato Nets -- PSDBI Romilson
Nascimento Silva - DEM; Rodrigo da Silva Blanco - MDB e
Luiz Carlos de Campos - PTB )

JaguariOna, 08 de dezembro de 2020

Anne Fernanda Arruda Leite - Pregoeira

Maria Emilia Peganha de Oliveira Silva
Gabinete

Secret6ria de 'Disp6e sabre a alteragio de dispositivos
da Resolugao no 060 de '16 de dezembro
de 1991(Regtmento Irtterno), e da outras
provid6ncias

WALTER LUIS TOZZI DE CAMARGO, Presidente da
Cimara Municipalde JaguariOna, Estado de Sio Paulo. etc...

FASO SABER que a Cimara Municipalaprovou e eu
promulgo a seguinte Resolugao:

EXTRATO DE CONTRATO
PREGAO ELeTK6NICO N ' 090/2020

Contrato no 171/2020

Contratante: Prefeitura do Municipio de JaguariOna

Contratada: Select Servigos Terceirizados EIRELI
CNPJ 18.674.182/000141

Art. I'. Os artigos abaixo descritos passam a vigour com
as seguintes redag6es

Objeto: PrestaQao de servigos de leitura de medidores/
hidr6metros, com impressao e entrega simultinea das tarifas
de 6gua e esgoto

'Art. 3' (...)

(...)

Valor Global: R$ 309.600,00

Puzo: 12 (doze) meses
$2' (...)

l-apreciagao das contas do exercicio financeiro
apresentadas peso Prefeito;

Secretaria de Gabinete, 03 de dezembro de 2020.

Maria Emilia Peganha de Oliveira Silva
(...)

Secretgria de Gabinete
"Art. 6' (...)

1- 0 prefeito e os vereadores deverio apresentar
documento comprobat6rio da desincompatibilizaQao, at6
lO (dez) dias apes a diplomaQao, sob pena de extingao do
mandate;

Secretaria de Educagao

AVISO DE ABERTURA DE CHAMAMENTO POBLICO N '
004/2020 Seduc

A Prefeitura do Municipio de JaguariOna torna pOblico e

para cpnhecimento dos interessados que encontra-se aberto

11- 0 Vice-Prefeito apresentar6 documento comprobat6rio
de desincompatibilizagao antes do moments em que assumir
o exercicio do cargo de Prefeito
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111. a) Sua organizagao, funcionamento e politica interna

XIV -- sugerir ao Prefeito, atrav6s de Indicagao, a
propositura de projeto de lei que disponha sobre abertura de
cr6ditos suplementares ou especiais;

V- Poderio fazer uso da palavra, pele puzo m6ximo de
lO (dez) minutos, os Vereadores, o Prefeito e o Vice-Prefeito.

lv.

'Art. 15 A eleigao da Mesa sera preferencialmente de forma
eletr6nica ou digital, salvo deliberagao contr6ria do Plen6rio-

$loA eleigao da mesa sera em votaQao aberta e por malaria
simpler de votes, presente, pelo menos a maioria absoluta dos
membros da Cimara.

(...)

XIX -- designar, mediante ato, Vereadores para miss3o de
representagao da Cimara Municipals

XX- abrir, mediante ato, sindic6ncias e processos
administrativos e aplicag3o de penalidades;

$2' Na composigao da Mesa 6 assegurada, na mediada
do possivel, a participagao proporcional dos partidos com
representagao na Cimara Municipal.

XXl- atualizar, mediante ato, a remuneraQao dos
Vereadores, nas 6pocas e segundo os crit6rios estabelecidos
no ato fixadorl

l- (...)

'Art. 16 (...) XXll- assinar aut6grafos dos projetos de lei destinados a
sanQao e promulgagao peso Chefe do Executivo

11- Sera observada a maioria dimples de votos em Onica
votagao;

ll- (...)

XXIV- admitir, exonerar, remover ou readmitir funcion6rios
e servidores da C6mara Municipal

XXlll- assinar as Atas das sess6es da C6mara

IV- Alimentagao do Sistema, com a indicagao dos nomes
dos candidates ou chapa de candidatos e respectivos cargos;

(...)

V- Leitura, pelo Presidente, dos names dos votados para
os respectivos cargosl

Par6grafo Onico. Em caso de empate nas decis6es
Presidente da Cimara teri voto de desempate

Art. 21 (...)

Vl- RedaQao pelo Secret6rio e leitura pele Presidente do
resultado da eleigao na ordem decrescente dos votos;

Art. 23 (...)

Vll- Ocorrendo empate, sera realizada segunda votaQao
com as chapas maid votadas ou com os vereadores, para
cada cargo, mats votados que tenham igualnOmero de votosl

l- (...)

a) (...)

b) (...)

c) (...)Vlll- Persistindo o empate, sera declarado eleito, para cada
cargo. o Vereador mais votado na eleigao Municipals

IX- Proclamagao, peso Presidente, do resultado finale
posse imediata dos eleitos.

d) (...)

e) (...)

D (...)
'Art. 18 Na eleigao para renovagao da Mesa, a ser

realizada sempre na Oltima sessio ordiniria do segundo
ano de cada legislatura, em hor6rio regimental, observar-
se-6 o mesmo procedimento deste capitulo, considerando-se
automaticamente empossados os eleitos, em I ' de janeiro do
ano subseqOente, que deverio assinar o respectivo termo de
posse em solenidade que acontecer6 no I ' dia Otildo ano na
Cimara Municipal.

g) (...)

h) (...)

i) chamar a atengao do orador quando se esgotar o
tempo a que tem direito

j) decidir sobre o impedimento de Vereador para votar

k) anunciar o resultado da votagao e declarar
prejudicialidade dos projetos por etta alcanQados

1) decidir as quest6es de ordem e as reclamag6es

m) anunciar o t6rmino das sess6es, avisando, antes
Vereadores, sobre a sessio seguinte

n) convocar as sess6es da Cimara

l- (...)

'Art. 20 (...)

a) Criagao, transformagao ou extingao dos cargos,
empregos ou fung6es de deus servigos e fixagao da respectiva
remuneraQao, observados os parametros estabelecidos na lei
de diretrizes orgament6rias;

b) Fixagao da remuneragao dos Vereadores e do
Presidente da Camara, para a legislatura subseqOente, at6 90
(noventa) dias das eleiQ6es Municipaisl

o) presidir a sessio ou sess6es de eleigao da Mesa do
periods seguinte

p) comunicar ao Plenirio a declaragao da extingao
do mandate do Prefeito ou de Vereador, na primeira sessio
subseqOente a apuragao do fate, fazendo constar da Ata
a declaragao e convocando imediatamente o respective

lll- (...)
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suplente, no cano de extinQao de mandato de Vereador.

ll- (...)

da Mesa, as Atas das Sess6es e os aut6grafos destinados a
sanQao

(...)
) (...)

Art. 31 (...)

(...)

5- nas contas anuais do Prefeito Municipal.

(...) X- assinar, com o Presidente. o Vice e o 2' Secretdrio. os
atom da Mesa. asAtas das Sess6es e os aut6grafos destinados
a sangaol

j) (...)

KI (.
(...)

I) (.

H- (...)

Art. 33 (...)

1- Assinar, juntamente com Presidente, Vice e o I '
Secretario, os atos da Mesa. as Atas das Sess6es e os
aut6grafos destinados a sanQaol

m) encaminhar ao Minist6rio POblico, as contas do Prefeito,
imediatamente apes a sua apreciagao pelo Plenario, em castes
de rejeigao.

111- Assinar, com o Presidente. os cheques e documentos
bancdrios

ll- (...)

(...) Art. 34 (...)

Vl- (...) 1- Balancetes mensais. relativos is verbas recebidas
e aplicadas. que deverio ser apresentadas ao Plen6rio peso
Presidente e ao Prefeito, at6 o Oltimo dia do m6s seguinte ao
vencidol

a) Conceder f6rias e abono de f6rias a servidores e
funciondrios da Cimara Municipals

d) autorizar e realizar ds licitag6es para compras, obras
e servigos da Cimara Municipal. obedecidas a legislagao
pertinentelbem como homologar seus resultadosl

(...) 11- Balango gerd anual, que dever6 ser enviado ao
Prefeito e ao Tribunalde Contas, nos prazos legais.

Par6grafo Onico. As Contas da Mesa servo publicadas em
6rgao de imprensa do Municipio e no site da Cimara Municipal
(Portalda Transpar6ncia)(...)

g) assinar os cheques e documentos bancdrios, em
conjunto com um dos secretarios;

Vll - (...)

Art. 44 Recebida a denOncia, o Presidente em exercicio
escolheri 3 (tr6s) vereadores para compor a Comissio
Processante.

Art. 45 (...)

d) contratar advogado, mediante autorizaQao do Plenario.
para propositura de aQ6es judiciais e para defesa nas ag6es
que forem movidas contra a Cimara ou contra ato da Mesa ou
da Presid6ncial

(...)

$2' Os Vereadores, o Relator da Comissio Processante e
o denunciado, ou denunciados, ou deus representantes legais,
terao, cada um. trinta minutes para discussio do Projeto de
ResoluQao, vedada a cessio de tempo.

$l ' (...)

Art. 28 (...)

a)materia de car6ter financeirol

b) designagao de substitute nas Comiss6es;

c) outras mat6rias de compet6ncia da Presid6ncia e que
nio estejam enquadradas como Portarias;

1-(

Art. 46 (...)

$l' Cada Vereador teri o puzo mdximo de 15 (quinze)
minutos para discutir o parecer da Comissio Processante
cabendo ao Relator e ao denunciado, ou denunciados. ou
deus representantes legais, respectivamente, o puzo de 30
(trinta) minutes obedecendo a ordem de inscriQao prevista no
artigo 45, $3', deste Regiments

(...)

a) F6rias, abono de faltas, ou ainda quando se tratar de
expedigao de determinag6es aos Servidores da Cimara;

11-(

d) RegulamentaQao dos servigos administrativos.

Art. 30 (...)

(...)
c...)
Art. 50 (...)

(...)
$l ' (...)

IV- Assinar, com o Presidente, I ' e 2' Secret6rio, os atos

IV- concessio de direito realde uso

V- alienaQao de bens e im6veis
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Vl- autorizaQao para obtenQao de empr6stimo de particular,
inclusive para as autarquias. fundaQ6es e demais entidades
controladas peso Poder POblicol

Vll- lei de diretrizes orgament6rias, plano plurianuale lei
orgament6ria anual;

o nOmero de lugares que cada bancada teri nas comiss6es

Par6grafo Onico. O nOmero inteiro do quociente partidario
indicar6 a quantidade de lugares que o partido ou bloco
parlamentar teri em cada comissio e a quantidade de lugares
nas comiss6es pelo nOmero inteiro da multiplicagao do
quociente partidario peso nOmero de comiss6es existentes e os
lugares restantes serif preenchidos pecos partidos ou blocos
parlamentares que possulrem as maiores cobras (fraQ6es)
dos c61culos efetuados, at6 que sejam completados todos os
lugares, que em caso de empate, sera decidido de comum
acordo entre os partidos empatados ou em votagao plen5ria

Vlll- aquisigao de bens im6veis por doagao com encargos;

IX- criagao, organizaQao e supressao de distritos e
subdistritos e divisio do territ6rio do Municipio em areas
administrativas;

X- criagao, estruturaQ3o e atribuiQ6es das Secretarias,
Subprefeituras, Conselho de Representantes e dos 6rgaos da
administragao pOblical

Art. 63 As Comiss6es Permanentes servo constituidas no
expediente da primeira Sessio Ordin6ria no initio de dada
bi6nioXl- realizagao de operaQ6es de cr6dito para abertura de

cr6ditos adicionais, suplementares ou especiais com finalidade
precisa;

Art. 65 (...)

(...)
Xll- rejeigao de vetol

Xlll- Regimento Interns da CAmara Municipal e suas
alterag6esl

$4'Avotagao para constituigao de cada uma das Comiss6es
Permanentes sera preferencialmente de forma eletr6nica ou
digital, salvo deliberagao contr6ria do Plen6rio.

Art. 70 (...)XIV- alteragao de denominagao de pr6prios:
logradouros pOblicos;

XV- isenQ6es de impostos municipaisl
l-( . . . )

XVl- todd e qualquer typo de anistial
ll-(...)

XVll- acolhimento de denOncia contra Vereadorl
lll-(. . .)

!v-( ..)

XIX- plano diretor;

XX- admissio de acusaQao contra Prefeito

XVlll- zoneamento urbanol

Vl- Seguranga POblica, Defesa dos Direitos Humanos e
Cidadanial

v-( . . . )

$2' (...)

c...)

Vlll- concessio de servigo pablico.

vn-(...)

Art. 71 (...)

IV- redigir o projeto aprovado em primeira discussio ou
em discussio Onica e oferecer redaQao final aos projetos
de acordo com o seu m6rito, bem coma, quando for o cano
propor reabertura da discussio nos termos regimentaisl

)
(...)

$3' E vedado o tabagismo na Sala das Sess6es e nas
depend6ncias da CAmara.

( )

Art. 51 (...)

Vl- convidar ou convocar Secret6rios Municipais e os
respons6veis pda administragao direta ou indireta para prestar
informag6es sabre assuntos inerentes is suas atribuiQ6es no
exercicio de suas fung6es fiscalizadoras

$4' (. .)

Art. 54 (...)

11- encaminhar qualquer proposigao sujeita a deliberagao do
Plenario, para orientar sua bancada, por tempo nio superior a
cinco minutosl

IX- fiscalizar, inclusive efetuando dilig6ncias, vistorias e
levantamentos "in loco", os atos da administragao direta ou
indireta nos termos da legislagao pertinente, em especialpara
verificar a regularidade, a efici6ncia e efic6cia dos seus 6rgaos
no cumprimento dos objetivos institucionais e constitucionais.

Art. 72 (...)

(...)

'Art. 60 - A Representagao dos Partidos ou Blocos sera
obtida dividindo-se o nOmero de membros da CAmara
Municipal pelo nOmero de membros de cada comissio e o
nOmero de Vereadores de cada partido ou Bloch pelo resultado
assim alcangado, obtendo-se, entao, o quociente partid6rio
que, multiplicado peta quantidade de comiss6es, representar6

l- (...)

a) (...)
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b) Outras atribui96es quelhe confere este Regiments.

ll- (...)

$2' Os membros das Comiss6es Permanentes serif
destituidos caso nio compareQam, injustificadamente, a 5
jcinco) reunites. ngo maid podendo participar de qualquer
Comissio Permanente at6 o finaldo bi6nio de encerramento
da Comiss6es, consoante artigo 64 deste Regimentog) examinar e emitir parecer sobre os pareceres pr6vios do

Tribunalde Contas do Estado. relativos a prestagao de contas
do Prefeitol

(...)

h) examinar e emitir parecer sabre proposiQ6es que fixem
os vencimentos do funcionalismo, a remuneragao do prefeito,
vice-prefeito e vereadoresl

Art. 105 0 Vereador que se recusar a participar das
Comiss6es Permanentes, ou for renunciante ou destituido
de qualquer delas, nio poder6 ser nomeado para integrar
Comissio de Representagao da Camara, at6 finaldo bi6nio

(...)

Art. 89 (...)
Art. 109 (...)

(...) $4' Ao Presidente da Cimara caber6 indicar os Vereadores
que comporao a Comissio de Assuntos Relevantes:
assegurando-se, tanto quanto possivel, a representaQao
proporcionaldos partidos, conforme artigo 60 deste Regimento

$2' O Presidente da Comissio na primeira reuniio em que
for discutido o projeto designara o respectivo Relator.

(...)
Art. 94 (...) (...)

$2' A interrupQao mencionada no paragrafo anterior
cessar6 ao cabs de trinta dias corridos, contados da data em
que for expedido o respectivo oficio, se o Executive, dentro
deste puzo, nio tiver prestado as informag6es requisitadas.

SI ' ( Ad. llO (

$3' Os membros da Comissio de RepresentaQao servo
nomeados pelo Presidente da Cimara que podera, a seu
crit6rio, integra-la ou nao, observada, sempre que possivel, a
representagao proporcionaldos partidos, nos termos do artigo
60 do Regimento Interns

(...)

Art. 97 Mediante comum acordo de seus Presidentes,
poderao as Comiss6es Permanentes realizar reuni6es
conjuntas para exame de proposig6es ou qualquer materia a
das submetidas, facultando-se, neste caso, a apresentagao
de parecer conjunto.

Art. 98 0 Parecer de uma Comissio sobre determinada
materia nio incluia possibilidade de novo Parecer, mesmo em
proposigao de sua autoria. se o Plendrio assam deliberar.

Art. 112 Durante seus trabalhos. as Comiss6es
Processantes observario o disposto nos artigos 319, 324, 345
e 348 deste Regimento.

Art. 115 (...)

$l ' (...)

Art. 1010s membros das Comiss6es Permanentes emitirio
manifestagao sobre a propositura, mediante vote.

$2' Nio havendo nOmero de Vereadores desimpedidos
suficiente para a formagao da Comissao. dever6 o Presidente
da Cimara proceder de acordo com o disposto no inciso Vldo
artigo 347 dente Regimento

Art. 121 (...)
$r (...)
$2' A samples aposigao de assinatura, sem qualquer outra

observaQao, implicar6 a concordincia totaldo signat6rio com
a manifestagao do Parecer.

2- requerer a convocagao de Secret6rio Municipal

1- Pdas conclus6es, quando favorivelis conclus6es do
Parecer, mas com diversa fundamentagao;

$3

Art. 123 As testemunhas servo intimadas e deporao sob
as penas de falso testemunho prevista na LegislaQao Penal
e, em caso de nio comparecimento, sem motivo justificado, a
intimagao sera solicitada ao Juiz Criminalda localidade onde
reside ou se encontra, na forma do C6digo de Processo Penal.

11- aditivo. quando favor6vel is conclus6es do Parecer,
mas acrescentado novos argumentos a sua fundamentaQaol

111- Contrario, quando se oponha frontalmente ao Parecer.

$5o O veto em separado, divergence ou nio das conclus6es
do Relator, desde que acolhido peta maioria da Comissao,
passard a constitulr o Parecer principal.

Art. 144 Sera dada ampla publicidade is sess6es da
Camara, facilitando o trabalho da imprensa e publicando-se o
resumo dos trabalhos no Site Oficialda Cimara e na Imprensa
Oficial

Art. 104 (...)

(...)

Par6grafo Onico. A publicagao tamb6m sera feita por
afixaQao em localpr6prio na sede da Cimara

Art. 145 As Sess6es da C6mara deverio ser transmitidas
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por meio eletr6nico, atrav6s de transmissio ao viva.

Par6grafo Onico. As Sess6es da Camara, a crit6rio do
Presidente, poderao ser transmitidas tamb6m por emissora
local, que sera considerada oficial, se houver vencido licitaQao
para essa transmissio.

a)materia em regime de urg6ncia

(....)

$3' A Secretaria disponibilizar6 c6pia das proposiG6es
antes da votaQao, se solicitada pelo vereador.

Art. 150 0 Presidente declarar6 aberta a Sessio. a hora

prevista para o inicio dos trabalhos. ap6s verificaQao do
comparecimento de 1/3 (um terra) dos membros da Camara,
feita pele I ' Secret6rio, por meio eletr6nico ou atrav6s de
chamada nominal.

Arl. 168 Explicagao Pessoal 6 a fase destinada a
manifestagao dos Vereadores sobre atitudes pessoais:
assumidas durante a sessio

(...)

$l ' N3o havendo nOmero regimental para a instalagao,
o Presidente aguardar6 15 (quinze) minutes, apes o que
declarar6 prejudicada a sessao, lavrando-se Ata resumida do
ocorrido, que independera de aprovagao.

$4' O orador teri o puzo de 5 (cinco) minutes. para uso da
palavra e nio poder6 desviar-se da finalidade da Explicagao
Pessoal, podendo ser aparteado.

Art. 170 (...)

$l ' Quando feita fora da Sessao, a convocagio seri levado
ao conhecimento dos Vereadores peso Presidente da Cimara
atrav6s de comunicagao escrita, com anteced6ncia minima de
24 (vinte e quatro) horan

$4' A verificagao de presenQa podera ocorrer em qualquer
fase da sessao, a requerimento de Vereador ou por iniciativa do
Presidente, feita eletronicamente ou nominalmente, constando
da Ata os nomes dos ausentes.

(...)

$2' Sempre que possivel, a convocag3o far-se-6 em
Sessio

(...)

Art. 154 (...)

(...)

l-proposituras sujeitas a deliberaQao do Plen6riol

Art. 171 (...)

ll- (...)

Par6grafo Onico. Aberta a Sessio Extraordinaria, com a
presenQa de 1/3 (um terQO) dos membros da Cimara e nio
contando, apes a tolerincia de 15 (quinze) minutes, com a
maioria absoluta para discussio e votagao das proposig6es:
o Presidente encerrarg os trabalhos. determinando a lavratura
da respectiva Ata, que independera de aprovaQao.

Alinea Unica -- Manifestando o desejo de discutir
proposituras o Vereador farc requerimento a Mesa, nos termos
do artigo 213 deste Regimento, e, em caso de aprovagao a
propositura seri inserida na Ordem do Dia da mesma Sessao,
para discussio e votagao do Plen6rio.

lll- (...)

Parigrafo Onico. Poder6 ser solicitada a retirada de pauta
de projeto, consoante regras estabelecidas neste Regimento
Interno .

Art. 172 (...)

$2o O Vereador que, inscrito para falar no Expediente, nio
se achar presente na hora em que Ihe for dada a palavra,
perder6 a vez.

Art. 173 (...)

$3' O puzo para o inscrito usar da tribuna seri o tempo
que remanescer para o t6rmino do expediente, sem apartes,
dividindo-se pelo nOmero de inscritos.

) $2' Se a convocagao ocorrerfora da Sessao, a comunicagao
aos Vereadores dever6 ser por escrito, devendo-lhes ser
encaminhada, no m6ximo, 24 (vinte e quatro) horas, ap6s o
recebimento do oficio de convocagao

(...)

$5' Ao inscrito que, por esgotar o tempo reservado ao
Expediente, for interrompido em sua palavra, sera assegurado
o direito de ocupar a Tribuna, em primeiro lugar, na sessio
seguinte, para completar o tempo regimental.

Art. 155 Finds o expedience e decorrido o intervals de
15 (quinze) minutes. o Presidents determinari o registro de
presenga eletronicamente. para que se possa iniciar a Ordem
do Dia.

Art. 177 (...)

(...)

$l ' (...)

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) (...)

Art. 157 A pauta da Ordem do Dia, que deveri ser
organizada vinte e quatro horas antes da sessio e divulgada
no site oficial da Cimara Municipal, obedeceri a seguinte
disposigao:

e) (...)

f) (...)

g) (...)

h) (...)
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j) (...)

) (...) Art. 211 (...)

k) indicaQ6es.

l- (...)

(...)
11- Leitura de qualquer materia para conhecimento do

Plen6 rio :

Art. 178 As proposig6es servo apresentadas a Secretaria
da Cimara para protocols, de forma fisica ou digital, com
anteced6ncia minima de 30 (trinta) horas e, em cardter
especial, a Mesa da Cimara durante o andamento da Sessio.

lll- Interrupgao do discurso do orados nos casos previstos
no art. 233 deste Regimental

IV- Informag6es sabre trabalhos ou pauta da Ordem do
Dia

(...) V- A palavra, para declaragao do veto

Art. 181 (...)

(...)

Vl- VerificaQao de presenga

11- Quando de autoria de um ou mais vereadores, mediante
requerimento de todos os autores;

Vll- Verificagao nominalde votagao

Art. 214 (...)

(...)
(...)
$4' As assinaturas de autoria quando constituirem

'qu6rum" para apresentagao nio poderao ser retiradas ap6s
a proposiQao ter sido encaminhada a Mesa ou protocolada na
Secretaria Administrativa.

Xl- informag6es para pessoas juridicas privadas, 6rgaos
pOblicos, entidades, associag6es, entre outros, relativas a
assuntos diversos

Art. 218 Indicagao 6 o ato escrito que o Vereador sugere
medida de interesse pOblico is autoridades competentes
ouvindo-se o Plen6rio, se assim o solicitar. devendo. neste
casa, ser apreciada no Expediente

Art. 186 Concedida a Urg6ncia Especialpara projeto que
nio conte com Pareceres, o Presidente designara Relator
Especial, devendo a Sessio ser suspensa para elaboraQao do
Parecer escrito.

Art. 221 coda proposigao recebida pda Mesa. ap6s ter sido
protocolada, sera aida por um dos Secretdrios, no Expediente
ressalvados os castes expressos neste ReglmentoArt. 187 (...)

$l' Os prajetos submetidos ao Regime de Urg6ncia serif
enviados ds Comiss6es Permanentes peso Presidents, dentro
do puzo de 3 (tr6s), ap6s leitura no expediente da Sessio.

Paragrafo Onico. (...>

Art. 223 Compete ao Presidente da Cimara, atrav6s de
despacho, dentro do puzo improrrogavel de 3 (tr6s) dias
a contar da data da leitura dos projetos, encaminhg-los is
Comiss6es Permanentes que, por sua natureza, devem opinar
sobre o assunto.

Art. 202 (...)

$l ' (...)

(...)

b) fixagao de remuneragao dos Vereadoresl
$l ' Antes da distribuigao o Presidente mandar6 verificar

se existe projeto em trimite que trate de materia analoga ou
conexa, caso em que fad a distribuiQao por depend6ncia,
determinando sua apensagaoAR. 205 (...)

$3' As emendas e subemendas recebidas servo discutidas
e, se aprovadas, sera dada nova redagao ao prqeto original,
na forma do aprovado.

(...) $2' Ressalvados os castes expresses neste Regiments. o
projeto sera distribuido

b) (...)

c) As Comiss6es referidas nas alineas anteriores e is
demais Comiss6es, quando a materia de sua compet6ncia
estiver relacionada com o m6rito do projeto

a) (...)

Art. 206 0s substitutivos, emendas e subemendas poderao
ser apresentadas e recebidas:

1- Durante a primeira ou Onica discussio do projeto
original, por qualquer vereador ou Comissao;

11- Durante segunda discussao, desde que subscritas por
1/3 (um tergo) dos membros da Cimara.

Art. 208 Constitui projeto novo, mas equiparado a emenda
aditiva. para fins de tramitaQao regimental, a mensagem aditiva
do Chefe do Executive, que pode acrescentar algo ao projeto
original, modificar sua redagao, suprimir ou substituir no todo
ou em parte algum dispositivo, de projetos de sua autoria.

Art. 224 Quando qualquer proleto for atribuido a mais de
uma Comissao, cada qualdar6 seu parecer separadamente
ou em conjunto, sends a Comissio de Constituigao, Justiga e
Redagao ouvida sempre em primeiro lugar.

Art. 227 (...)

Paragrafo Onico. O destaque deve ser requerido de forma
verbal por vereador e aprovado pele Plen6rio e implicar6 a
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prefer6ncia na discussio e na votaQao de emenda ou do
dispositivo destacado sabre os demais do texto original.

11- distribuiQao de c6dulas aos Vereadores votantes, feitas
em papeldigitado, rubricados pelo Presidente, contando a
palavra "SIM" e a palavra "NAO", seguidas de figuras gr6ficas
que possibilitem a marcagao da escolha do votante

)

Art. 228 Prefer6ncia 6 a primazia na discussio ou na votagao
de uma proposigao sobre outra, mediante requerimento verba
aprovado pele Plen6rio.

Art. 230 0 requerimento verbalde adiamento de discussio
ou de votaQao de qualquer proposiQao estar6 sujeito a
deliberaQao do Plen6rio e somente poder6 ser proposto no
inicio da Ordem do Dia ou durante a discussio da proposigao
a que se refere.

(...) Art. 244 0 adiamento da votagao de qualquer proposigao s6
pode ser solicitado antes de seu inicio, mediante requerimento
assinado por qualquer vereador e votado pelo Plendrio:

$4' Em segunda discussao, os projetos somente poderao
ser adiados mediante requerimento de 1/3 dos vereadores e
aprovado peso Plenirio(...)

Art. 231 (...) Art. 245 Se algum vereador tiver dOvida quanto ao resultado
da votagao, proclamada pelo Presidente, podera requerer
verificagao nominalde votagao

(...)

a)(...)

b) sejam de iniciativa de 1/3 (um tergo) dos membros da
Cimaral

$2' (...)
$lo O requerimento verbal de verificaQao nominal sera,

de imediato, atendido pelo Presidente desde que seja
apresentado no termos do $4'. do artigo 243. combinado com
o inciso Vllldo artigo 211, ambos deste Regimento

$4' Prejudicado o requerimento de verificagao naminalde
votagao pda aus6ncia de seu autor ou por pedido de retirada
nio sera admitido a outro vereador reformu16-1o

(...)

d) (...)

(...)
Art. 234 (...)

(...)
$5' No casa de votagao secreta, a verificag3o da votagao

sera somente da contagem das c6dulas ou dos votos
eletr6nicos

Art. 235 (...)

111- ao autor de emenda ou subemenda

Art. 247 A declaragao de voto far-se-i ap6s concluida a
votaQao da materia, se aprovado o requerimento verbal pelo
Presidente

$3' Nio 6 permitido aparteador o Presidente, nem o orador
que fda pda ordem ou em declaraQao de voto.

(...)

$l ' Em declaragao de veto, cada Vereador disp6e de 3
(tr6s) minutos, sendo vedados apartes

Art. 243 (....)
$2' (...)

Art. 249 Aprovado um projeto de lei, na forma regimentale
transformado em aut6grafo, sera ele, no puzo m6ximo de 5
(cinco) dias Oteis, enviado ao Prefeito. para fins de sangao e
promulgagao

(...)
IV- Eletr6nico ou digital.

$3' As votag6es procedar-se-ao preferencialmente de
forma eletr6nica ou digital, salvo deliberagao contriria do
Plen6rio.

(...)

Art. 252 (...)

$4' As dOvidas quanto ao resultado proclamado s6 poderao
ser alegadas antes de anunciada a discussio de nova materia,
ou, se for o caso, antes de passar a nova fase da Sess3o ou
de se encerrar a Ordem do Dia.

11- as leis cujo veto, totalou partial, tenha side rejeitado
pda Cimara e nio promulgadas pele Prefeito

Art. 255 A publicag3o das Leis. Decretos Legislativos e
Resolug6es sera atrav6s da Imprensa Oficiale por allxagao
devendo, neste caso, enviar c6pia ao Executivo, obedecendo
ao disposto na Lei Organica e neste Regimento.

Art. 261 Leis de iniciativa privativa do Poder Executivo
estabelecerio:

$6' A votagao secreta sera preferenclalmente eletr6nica
ou digital, salvo deliberagao do Plenario, que consistird na
distribuigao de c6dulas aos Vereadores e no recolhimento dos
votos em urna, ou qualquer outro recept6culo que assegure o
sigilo da votagao, obedecendo ao seguinte procedimento:

$5' (

l-( . . . )
(...)
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S4o O projeto de lei que instituir o Plano Plurianual PPA,
deverd ser encaminhado a apreciaQao da Cimara at6 15
jquinze) de agosto do primeiro ano do mandate do Prefeito
eleito e devolvido para sanQao at6 o encerramento da Sessio
Legislativa.

tramitaQao

Art. 272 0 Presidente da samara, tio logo receba
comunicagao de realizagao de audi6ncia pOblica, por parte de
qualquer das Comiss6es, divulgara sua realizagao

SS' O projeto de Lei de Diretrlzes Orgamentarias - LDO
deverd ser encaminhado a consideraQao da Cimara at6 o dia
30 (trinta) de abril de cada ano e devolvido para sangao do
Executivo at6 o dia 30 (trinta) de junho do mesmo ano.

Art. 273 (...)

(...)

$2' As entidades legalmente constituidas deverio instruir
o requerimento com a c6pia autenticada de seus estatutos
sociais, registrado em cart6rio, ou Cadastro Nacional da
Pessaa Jurrdica (CNPJ), bem coma c6pia da Ata da reuniio
ou assemb16ia que decidiu solicitar a audi6ncia

$6' Excepcionalmente, no primeiro ano de mandato
do Prefeito, o projeto de lei das Diretrizes Orgament6rias
dever6 ser encaminhado a anglise da Cimara de Vereadores

at6 04 (quatro) meses antes do encerramento do primeiro
exercicio financeiro e deverd ser devolvido para sangao at6 o
encerramento da Sessio Legislativa.

Art. 274 (...)

Paragrafo Onico. Seri admitido, a qualquer tempo
o translado de pegas ou fornecimentos de c6pias aos
interessados, mediante requerimento ao Presidente da
Cimara

$7' O projeto de Lei OrQamentaria Anual -- LOA seri
encaminhado a consideraQao da Camara, at6 30 (trinta) de
setembro de cada ano e devolvido para sangao do Executivo
at6 o finalda Sessio Legislativa.

Art. 279 (...)

$8' Em virtude de calamidade publica, guerra. forma maier,
caso fortuito, convulsio social, pandemias ou emerg6ncia
epidemio16gica, assim reconhecidas e decretadas pele
6rgao ou setor competente, os projetos de lei de diretrizes
orgament6rias e de lei orgament6ria anual poderao ser
submetidos a apreciagao da Cimara at6 o dia 30 de outubro
do ano respectivo e servo devolvidos para sangao at6 o
encerramento da Sessio Legislativa.

$2' A proposta que ja tenha sido objeto de plebiscite
somente podera ser reapresentada depots de 5 (cinco) antes
de car6ncia

Art. 282 A Cimara tem o puzo mgximo de 90 (noventa)
dias a contar do recebimento dos pareceres pr6vios do Tribunal
de Contas, para julgar as contas do Prefeito, observados os
seguintes preceitos:

(...)Art. 262 (...)

$2' A Comissio Permanente de Orgamento. Finangas e
Contabilidade teri maid 15 (qulnze) dias de puzo para emitir
pareceres sobre os projetos a que se refere o artigo anterior e
a sua decisis sobre as emendas apresentadas.

(...) V- aprovadas ou rejeitadas as contas do Prefeito servo
publicados os extratos dos pareceres do Tribunalde Contas
com as respectivas decis6es da Cimara Municipale remetidos
ao Tribunalde Contas do Estado de Sio para conhecimento.

Art. 263 A mensagem do Chefe do Executive enviada a
Cimara objetivando propor alterag6es aos prqetos a que se
refere o art. 261, somente sera recebida, enquanto nio iniciada
a votagao da parte cuja alteragao 6 proposta.

Art. 283 0s servigos administrativos da Cimara far-se-io
atrav6s de seus Departamentos competentes. regulamenta-se
atrav6s de ResoluQao e atos da Mesa

Paragrafo Onico. Todos os serviQos administrativos da
Cimara servo dirigidos e disciplinados pda Presid6ncia da
Camara, que contar6 com o auxilio dos Diretores

Art. 284 ladas os serviQos administrativos da Cimara
serif criados, modificados ou extintos atrav6s de Resolugao

Art. 265 (...)

$2' A Cimara funcionara, se necess6rio. em sess6es
extraordinarias, de modo que a discussio e votaQao do plano
plurianual, da lei de diretrizes orgament6rias e do orQamento
anual estejam concluidos nos prazos a que se referem este
Regimento.

(...)
$l ' A disposiQao sobre a organizagao e funcionamento

da Cimara, a criagao, transformagao ou extingao dos seus
cargos, empregos e fung6es de seus servigos servo feitos
atrav6s de Resolugao

$2' Cabe a Cdmara a iniciativa de lei para fixagao da
remuneragao dos cargos, empregos e fung6es da Cimara
Municipal, observados os parametros estabelecidos na lei de
diretrizes orgament6rias.Art. 268 (...)

IX- nio se rejeitar6, liminarmente, projeto de lei de iniciativa
popular por vicios de linguagem, lapsos ou imperfeig6es da
t6cnica legislativa, incumbindo a Comissio de Constituigao,
JustiQa e RedaQao corrigir os vicios formais para sua regular

(...)

$3'Anameagao, exoneragao, promogao, comissionamento
licengas, colocaQao em disponibilidade, demissio e
aposentadoria e aplicagao de penalidades aos servidores da
Cimara, servo editados atrav6s de Ato da Mesa Diretora, em
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conformidade com a legislagao vigente. nas entidades constantes da alinea anterior

Art. 289 A Secretaria Administrativa, mediante autorizaQao
expressa do Presidente, fornecer6 a qualquer pessoa, para
defesa de direitos ou esclarecimento de situag6es, no puzo
de 20 (vinte) dias, certidio de atos. contratos e decis6es, sob
pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar
ou retardar a sua expediQao.

n- (...I
a) Ocupar cargo ou fungal de que sega demlssivel"ad

nutum" nas entidades referidas no inciso I, "a '

(...)

Par6grafo Onico (...)

Art. 291 0s Departamentos Competentes da Cimara
ter6o os livros e fichas necess6rios aos deus servigos e, em
especial, os de:

Art. 305 ( ..)

$2' A aus6ncia de fixagao da remuneragao dos Vereadores
nos termos do par6grafo anterior, implica prorrogagao
autom6tica da Resolugao fixadora da remuneraQao para a
legislatura anterior.(...)

(...) $3o A remuneragao dos Vereadores sera atuallzada por lei
no curso da legislatura

$3' Quando as reunites de Comiss6es forem realizadas
de forma conjunta. os livros deverio ser abertos, rubricados
e encerrados peso Presidente da Comissio de ConstituiQao,
Justiga e Redagao.

$4' Os livros adotados pecos Departamentos Competentes
da Cimara poderao ser substituidos por fichas, em
sistema mecanico, magn6tico ou de informaQao, desde que
convenientemente autenticados.

Art. 307 A remuneraQao dos Vereadores sofrer6 desconto
proporcionalao nOmero de Sess6es realizadas no respectivo
m6s, quando houver falta injustificada, na forma do artigo 309
deste Regiments, na base de 70% (setenta por cents) do
subsidio mensal

Art. 294 (...)

Par6grafo Onico. O vereador que deixar de comparecer a
reuni5o ordin6ria de Comissio ou Comiss6es Permanentes
das quaid for membro seri descontado proporcionalmente ao
nOmero de reunites havidas no m6s, na base de 30% (trinta
por cents) do subsidio mensal.Vll- Prestar atendimento ao pOblico na samara dentro do

hor6rio de seu funcionamento.

Art. 296 (...)
Art. 311 (...)

V- o Vereador que pretender falar sem que Ihe tenha side
concedida a palavra, ou permanecer na Tribuna a16m do tempo
que Ihe tenha side concedido, sera advertido peso Presidente,
que o convidar6 a encerrar a sua fda.

11- para desempenhar miss6es tempor6rias de interesse do
Municfpiol

(...)

Art. 314 A substituigao de Vereador dar-se-g no caso
de vaga, em razio de morte ou renOncia, de suspensao do
mandate, de investidura e, fungao prevista no art. 310, V
dente Regimento e em caso de licenga igualou superior a 15
(quinze) dias

(...)
Art. 297 (...)

1- vinte minutes, com aparte

a) exposigao de assuntos relevantes pelos lideres de
bancadas. nos termos do ait. 54, 111, deste Regimento.

111 (...)

(...) $l ' (...)

$2' (...)

$4' O Suplente que assumir a vaga de vereador que tenha
cargo na Mesa Diretora nio assumir6 esta posigao

$3' (...)

lv- (...)
(...) Art. 318 (...)

constatado que o Vereador incidiu no nOmero de faltas
previsto no inciso llldo art. 314, o Presidente comunicar-the-i
este fate por escrito e, sempre que possivel, pessoalmente, a
fim de que apresente a defesa que tiver, no puzo de quinze
dias

e) explicagao pessoal.

Art. 302 (...)

(...)

a) (...)

b) Aceitar ou exercer cargos, fungao ou emprego
remunerado, inclusive os de que seja demissivel"ad nutum '

l- (...)

$2o O vereador que chegar atrasado e nio responder a
chamada nominal, perder6 o direito de falar no Expediente.
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Art. 319 (-.-)

( ..)

111- 0 extrato da Ata da Sessao, em que for declarada a
extinQao do mandato, sera publicado na imprensa oficial ou
eletronicamente

Art. 321 (...)

1- Deixar de prestar contas ou t6-las rejeitado.
hip6tese de adiantamento de importancia recebidal

na

Art. 325 Cassado o mandato do Vereador, a Mesa expedir6
a respectiva Resolugao, que seri publicada na imprensa
o ficial

(...)

Art. 353 (...)

(...)

$2' Ao final de cada Sessio Legislativa. a Mesa farc a
consolidagao de today as alteraQ6es procedidas no Regimento
Interns, bem como os precedentes regimentais aprovados:
fazendo-os publicar em separado.

Art. 2' Ficam revogados os artigos 20, incisos Xll e XIXI
artigo 202, $1', alinea "i"lartigo 211, inciso 11; artigo 297, inciso
11, alinea "f" e artigo 309 e seus paragrafos primeiro e segundo:
renumerando-se os demais

Art. 3o Esta Resolugao entra em vigor a partir de 01 de
janeiro de 2021, revogando-se as disposig6es em contririo

Presid6ncia da Cimara Municipal, 9 de dezembro de 2020
VEREADOR WALLER LUIS TOZZIDE CAMARGO

Presidente

Registrado na Secretaria e afixado na mesma data. no
Quadro de Avisos da Portaria da Cimara Municipal.

ALZIRA ELEANIDE CAMPOS SOUZA VENTURINI

Diretora Gerd


