
 
 
 
 

REGIMENTO INTERNO 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

RESOLUÇÃO Nº 065 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2001. 

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES DE NOVA BOA VISTA. 

 

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa 

Vista/RS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara 

Municipal aprovou e ela Sanciona e Promulga a seguinte: 

RESOLUÇÃO 

Art. 1º Fica aprovado o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vereadores de nova Boa Vista-RS, que passa a vigorar 

nos moldes dos dispositivos legais anexos, fazendo parte integrante da 

presente Resolução. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1º de Janeiro 

de 2002. 

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario, em especial, 

a resolução Legislativa nº 029 de 27 de Dezembro de 1994. 

 

SALA DASS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE NOVA BOA VISTA, RS, AOS 28 DE DEZEMBRO 

DE 2001. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

PRIMEIRA PARTE 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINERES 

TÍTULO I 

DA ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

CAPÍTULO I 

DA COMPOSIÇÃO 

Art. 1º A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Boa 

Vista-Rs é composta de nove Vereadores, eleitos de acordo com a Lei 

Orgânica do Município de Nova Boa Vista-RS atendido no Art. 29, 

inciso IV, da Constituição Federal. 

 

CAPÍTULO II 

DA SEDE 

Art. 2º A Câmara Municipal de Vereadores tem sede na 

cidade de Nova boa Vista - RS. 

Parágrafo único. Havendo motivo relevante ou de força 

maior, a Câmara Municipal de Vereadores poderá, por deliberação da 

Mesa, “ad referendum” da maioria dos Vereadores, reunir-se em ponto 

diversos do território do Município. 

 

CAPÍTULO III 

DA LEGISLATURA 

Seção I 

Das Disposições Gerais 



 
 
 
 

Art. 3º A Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores 

corresponde a quatro (04) Sessões Legislativas. 

Art. 4º A Câmara Municipal de Vereadores reunir-se-á 

durante a Sessão Legislativa: 

I – ordinariamente, de 1º de fevereiro a 31 de dezembro, 

salvo na primeira Sessão Legislativa, cujo início será em 1º de janeiro e 

término em 31 de dezembro e recesso no mês de julho; 

II – extraordinariamente, quando for convocada no período 

de recesso da Sessão Legislativa Ordinária. 

§ 1º. As Sessões Plenárias e as reuniões das Comissões e da 

Mesa, quando recaírem a sua realização em sábado, domingo ou 

feriado, serão antecipadas ou transferidas para o primeiro dia útil 

subsequente, salvo deliberação em contrário do Plenário. 

§ 2º. O disposto no parágrafo anterior, não aplica a Sessão 

Plenária de Instalação da Legislatura, que será realizada sempre em 1º 

de janeiro. 

 

Sessão II 

Da Sessão Legislativa Ordinária 

 

Art. 5º. A Sessão Legislativa Ordinária poderá ser prorrogada 

por deliberação do Plenário, sem ônus extra a Câmara Municipal de 

Vereadores. 

 

Sessão III 

Da Sessão Legislativa Extraordinária 

 



 
 
 
 

Art. 6º A Câmara Municipal de Vereadores reunir-se-á, 

extraordinariamente, nos períodos de recesso da Sessão Legislativa 

Ordinária, convocada: 

I – pelo Prefeito Municipal; 

II – pelo Presidente da Mesa; 

III – pela Maioria Absoluta de seus Membros. 

§ 1º. Nas Sessões Plenárias a serem realizadas na Sessão 

Legislativa Extraordinária, a Câmara Municipal de Vereadores só 

poderá deliberar, exclusivamente, sobre a matéria constantes na 

convocação. 

§ 2º. Salvo no caso das situações previstas no inciso I deste 

artigo, a Sessão Legislativa Extraordinária ocorrerá sem ônus adicional 

para o Município. 

§ 3º. Durante o recesso legislativo somente não funcionará o 

Plenário e a Comissão Permanente da Câmara Municipal de 

vereadores. 

§ 4º. Os Vereadores serão convocados por escrito, no recesso, 

no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo constar na convocação 

as datas e horários das Sessões Plenárias Ordinárias. 

Art. 7º. Precedendo a instalação da legislatura os diplomados 

reunir-se-ão em Sessão Preparatória, no último dia útil da legislatura 

anterior, na sala do Plenário, as 16 (dezesseis) horas, a fim de 

ultimarem as providências a serem seguidas na Sessão de Instalação da 

Legislatura. 

§ 1º. Aberto os trabalhos, o Presidente da Sessão Preparatória 

convidará um dos diplomados para compor a Mesa na qualidade de 

Secretário. 

§ 2º. Composta a Mesa, o Presidente convidará os 

diplomados presentes a entregarem os respectivos diplomas e suas 

declarações de bens. 



 
 
 
 

§ 3º. A Mesa Provisória dirigirá os trabalhos da Sessão de 

Instalação, até a posse dos membros da Mesa. 

 

Seção IV 

Da Instalação da Legislatura 

 

Art. 8º. A instalação da Legislatura ocorrerá em Sessão 

Plenária de Instalação, realizada em 1º de janeiro, onde serão entre 

outras matérias, empossados os Vereadores, o Prefeito e o Vice-Prefeito 

Municipal, em horário a ser estabelecido em comum acordo entre os 

Poderes do Município. 

 

TÍTULO II 

DO ESTATUTO DOS VEREADORES 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 9º. No exercício do mandato o Vereador atenderá às 

prescrições das normas do Estatuto previsto nas Constituições Federal 

e Estadual, na Lei Orgânica Municipal e neste Regimento. 

Art. 10º. O Vereador presta serviço fundamental a 

manutenção das instituições democráticas, tendo livre acesso aos 

órgãos da administração direta e indireta do Município, mesmo sem 

aviso prévio, sendo-lhe devidas todas as informações necessárias à 

atividade parlamentar. 

 

CAPÍTULO II  

DA POSSE DOS VEREADORES 



 
 
 
 

Art. 11º. O candidato diplomado Vereador deverá apresentar 

à Mesa, pessoalmente ou por intermédio de sua Bancada Parlamentar, 

no ato da posse, o diploma expedido pela justiça Eleitoral, juntamente 

com a comunicação do seu nome parlamentar, da sua legenda e sua 

declaração de bens. 

Art. 12º. Na Sessão Plenária de Instalação da Legislatura 

realizar-se-á a posse dos Vereadores,entre outras matérias previstas 

neste Regimento. 

§ 1º. A direção dos trabalhos caberá em ordem sucessiva: 

I – ao Vereador mais idoso; 

II – ao Presidente da Mesa da Câmara Municipal de 

Vereadores da Legislatura anterior, se reeleito Vereador; 

III – ao Vereador que tenha exercido mais recentemente a 

função de Vice-Presidente ou Secretário da Mesa. 

§ 2º. O Presidente da Mesa convidará dois Vereadores de 

Bancadas Parlamentares diferentes para secretariar a Sessão Plenária. 

§ 3º. No ato da posse, o Presidente da Mesa proferirá o 

seguinte compromisso, mantendo-se de pé todos os presentes: 

“PROMETO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A ORDEM 

JURÍDICA, DESEMPENHAR COM TODA LEALDADE E 

DEDICAÇÃO, O MANDATO QUE ME FOI CONFIADO PELA 

COMUNIDADE DE NOVA BOA VISTA”. 

§ 4º. Far-se-á, a seguir, a chamada nominal doa Vereadores, e 

cada um, também em pé, adotando os termos do compromisso, dirá: 

“Assim prometo”. 

Art. 13. O Vereador que tomar posse em ocasião posterior e, 

o suplente que assumir pela primeira vez, prestarão previamente o 

compromisso de que trata o artigo anterior, em Sessão Plenária, ou, se 

não estiver reunida, perante o Presidente da Mesa. 

Art. 14. Não se considera investido do mandato, o Vereador 

que deixar de prestar o compromisso nos termos regimentais. 



 
 
 
 

CAPÍTULO III 

DAS PROIBIÇÕES E INCOMPATIBILIDADES 

 

Art. 15. Os Vereadores não poderão: 

I – desde a expedição do diploma: 

a) Firmarem ou manterem contrato com a Administração 

Pública do Município ou empresa concessionária de serviço público, 

salvo quando o contrato obedecer à cláusulas uniformes; 

b) Aceitarem ou exercerem cargo, função ou emprego 

remunerado, inclusive os que sejam demissíveis “ad natum”, nas 

entidades constantes na alínea anterior. 

II – desde a posse: 

a) Serem proprietários, controladores ou diretores de 

empresa que goze de favor decorrente de contrato da Administração 

Pública Municipal, ou nela exercerem função remunerada; 

b) Ocuparem cargo ou função que seja demissíveis “ad 

natum”, nas entidades referidas no inciso I, letra “a”; 

c) Patrocinarem causa em que seja interessada qualquer 

entidade a que se refere o inciso I, letra “a”; 

d) Serem titulares de mais de um cargo ou mandato público 

eletivo. 

Parágrafo único. Ao servidor público em exercício de 

mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá 

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

remuneração do cargo eletivo, e, havendo compatibilidade, será 

afastado e facultado optar pela sua remuneração. 

 

CAPÍTULO IV 

DAS PRERROGATIVAS 



 
 
 
 

Art. 16. As prerrogativas do Vereador consistem em garantia 

da independência da Câmara Municipal de Vereadores, conferidas em 

função do mandato parlamentar na circunscrição do Município. 

  Art. 17. As prerrogativas do Vereador são as seguintes; 

I – inviolabilidade, que consiste na impossibilidade jurídica 

de ser responsabilizado por suas opiniões, palavras e votos no exercício 

do mandato e na circunscrição do Município; 

II – fazer respeitar as prerrogativas da Câmara Municipal de 

Vereadores; 

III – ingressar livremente em qualquer órgão ou repartição da 

administração direta ou indireta Municipal; 

IV – receber informações sobre o andamento das proposições 

de sua autoria ou atos de controle e fiscalização da Administração 

Pública Municipal; 

V – ter a palavra, na forma regimental; 

VI – apresentar reclamação, verbalmente ou por escrito, 

perante a Mesa, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento 

ou deste Regimento; 

VII – examinar em qualquer repartição Municipal, 

documentos que julgue de interesse para a atividade parlamentar; 

VIII – ser publicamente desagravado, quando ofendido no 

exercício do mandato parlamentar, sem prejuízo das cabíveis ações 

cíveis ou criminais; 

IX – gozar de licença, na forma deste Regimento. 

 

Sessão II 

Dos Deveres 

 



 
 
 
 

Art. 20. O Vereador, no Exercício do mandato parlamentar, 

deve: 

I – promover a defesa do interesse público, agindo de acordo 

com a boa fé; 

II – zelar pelo aprimoramento da ordem constitucional e legal 

do Município, particularmente das instituições democráticas e pelas 

prerrogativas do Poder Legislativo; 

III – exercer o mandato com dignidade; 

IV – manter o decoro parlamentar e preservar a imagem da 

Câmara Municipal de vereadores; 

V – comparecer à no mínimo, dois terços das Sessões 

Plenárias Ordinárias e Extraordinárias, salvo em caso de licença; 

VI – comparecer pontualmente no horário designado para 

inicio das Sessões Plenárias e reuniões das Comissões e da Mesa. 

Art. 21. São deveres dos Vereadores, impondo o seu 

descumprimento em condita incompatível com o decoro parlamentar: 

I – respeitar a propriedade intelectual das proposições; 

II – não fraudar as votações em Plenário; 

III – eximir-se de manipular recursos do orçamento para 

beneficiar localidade de seu interesse eleitoral ou partidária, de forma 

injustificada, ou de obstruir maliciosamente proposições de iniciativa 

do Prefeito Municipal; 

IV – abster-se da prática de crimes funcionais, contra a 

administração da justiça e a fé pública; 

V – não receber vantagens indevidas, tais como doações, 

benefícios ou cortesia, resalvados brindes sem valor econômico; 

VI – exercer a atividade parlamentar com probidade 

administrativa; 

VII – coibir a falsidade de documentos; 



 
 
 
 

VIII – defender, com independência, os direitos e 

prerrogativas parlamentares e a reputação dos Vereadores; 

IX – recusar o patrocínio de proposição ou pleito que 

considere imoral ou ilícito; 

X – atender às obrigações político-partidárias; 

XI – não apontar arma no recinto da Câmara Municipal de 

Vereadores; 

XII – denunciar qualquer infração à preceito deste 

Regimento; 

XIII – não fixar residência fora dos limites do Município. 

Art. 22. Inclui-se entre os deveres dos Vereadores, 

importando o seu descumprimento em conduta ofensiva à imagem da 

Câmara Municipal de Vereadores: 

I – receber liderança comunitária independente de audiência, 

respeitando-se a ordem de chegada; 

II – zelar pela celeridade de tramitação das proposições; 

III – tratar com respeito e independência as autoridades e 

servidores públicos, não prescindindo de igual tratamento; 

IV – representar ao Poder competente contra autoridades e 

servidor público por abuso no cumprimento do dever; 

V – prestar contas do exercício parlamentar, na forma deste 

Regimento; 

VI – manter a ordem das Sessões Plenárias ou reuniões de 

Comissão ou da Mesa, não faltando com o respeito e a urbanidade com 

os demais Vereadores e autoridades presentes nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores; 

VII – ter boa conduta nas dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores, não realizando agressões de nenhuma 

espécie e abstendo-se de fumar; 



 
 
 
 

VIII – participar, quando em primeiro mandato, do curso 

preparatório à atividade parlamentar, proporcionado pela Câmara 

Municipal de Vereadores; 

IX – não falar, sem motivo previamente justificado, a mais de 

um terço das Sessões Plenárias na Sessão Legislativa; 

X – manter sigilo sobre as matérias que tiverem 

conhecimento em função da atividade parlamentar, tais como 

informação que lhes forem confiadas em segredo, conteúdo de 

documentos de caráter reservado, debates ou deliberação do Plenário 

ou de Comissão, que devam permanecer em sigilo; 

XI – evitar a utilização dos recursos e pessoal, em atividade 

de interesse particular ou alheia ao objeto dos seus trabalhos. 

CAPÍTULO VI 

DAS LICENÇAS 

Art. 23. O Vereador poderá obter licença remunerada nas 

seguintes hipóteses: 

I – para tratamento de saúde; 

II – por maternidade ou paternidade natural ou adotiva; 

III – para viajar á serviço da Câmara Municipal de 

vereadores. 

§ 1º. A licença, na hipótese de inciso I, não será concedida por 

período superior a cento e vinte dias podendo, todavia, ser prorrogada, 

por igual período. 

§ 2º. A licença por maternidade natural é de 120 (cento e 

vinte) dias, e a por paternidade é de 08 (oito) dias, contados em ambos 

os casos, da data do nascimento da criança. 

§ 3º. A licença por maternidade ou paternidade adotiva, em 

período igual ao estabelecido no parágrafo anterior, só será deferida se 

o adotado contar até 09 (nove) meses de idade. 



 
 
 
 

§ 4º. No caso de interesse particular ou para assistir familiar 

doente, a licença dar-se-á, no mínimo, sem remuneração por prazo 

determinado e o afastamento não poderá ultrapassar a cento e vinte 

dias por ano. 

§ 5º. A viagem a serviço da Câmara Municipal de Vereadores 

será considerada como falta justificada. 

Art. 24. As licenças previstas nos incisos I e II do Artigo 23 

deverão ser concedidas pela Mesa Diretora mediante requerimento 

escrito acompanhado de atestado médico que comprove a moléstia ou 

nascimento ou adoção de criança. 

Parágrafo único. A licença prevista no inciso III e § 4º do 

artigo anterior será requerida, por escrito, à Mesa, que emitirá parecer e 

encaminhará para deliberação do Plenário. 

CATÍTULO VII 

DA REMUNERAÇÃO 

Art. 25. O subsídio dos Vereadores é fixado por lei de 

iniciativa da Câmara Municipal, em legislatura para a subsequente, 

observando o que dispõe os artigos 29, VI, 39, § 4º, 57, § 7º,  153, III, e 

153, § 2º, II, da Constituição Federal. 

§ 1º. A Câmara Municipal de Vereadores publicará 

anualmente os valores do subsídio dos Vereadores e da remuneração 

dos cargos públicos de seus serviços próprios ou contratos. 

§ 2º o Vereador será remunerado exclusivamente por 

subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 

gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra 

espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no Art. 

37, X e XI, da Constituição Federal. 

Art. 26. Será descontado do Vereador, por Sessão Plenária 

Ordinária que não comparecer ou da qual  se retirar  durante a Ordem 

do Dia, o valor proporcional ao número de Sessão Plenária que faltar. 

Parágrafo único. Não sofrerá desconto o Vereador que: 



 
 
 
 

I – estiver em licença para tratamento de saúde e licença 

maternidade ou paternidade; 

II – afastar-se em virtude de missão oficial do Município, a 

serviço da Câmara Municipal de Vereadores, com autorização do 

Plenário. 

Parágrafo único. O Vereador investido no cargo de Secretário 

Municipal poderá optar pela remuneração do mandato parlamentar. 

Art. 27 o suplente terá direito à remuneração de Vereador 

durante o período em que estiver no exercício do mandato 

parlamentar.  

CAPÍTULO VIII 

DAS DECLARAÇÕES 

Art. 28 o Vereador apresentará à Mesa, anualmente 

declaração de bens atualizada até 31 de dezembro, sem prejuízo do 

disposto no Art. 11. 

CAPÍTULO IX 

DA VACÂNCIA 

Art. 29. As vagas, na Câmara Municipal de Vereadores, 

verificar-se-ão em virtude de extinção do mandato de Vereador, nos 

casos de: 

I – falecimento; 

II – renúncia por escrito; 

III – perda de mandato. 

Art. 30. A declaração de renúncia do Vereador ao mandato 

será dirigida por escrito, à Mesa e independerá de aprovação do 

Plenário, mas somente se tornará efetiva e irretratável depois de lida no 

Pequeno Expediente e registrada em Ata. 

§ 1º. Considera-se também haver renunciado: 



 
 
 
 

I – o Vereador que não prestar compromisso no prazo 

estabelecido neste Regimento; 

II – o suplente que, convocado, não se apresentar para 

assumir no prazo estabelecido neste Regimento. 

§ 2º. A vacância, nos casos de renúncia, será declarada em 

Sessão Plenária, pelo Presidente da Mesa. 

 

CATÍTULO X 

DA CONVOCAÇÃO DE SUPLENTE 

Art. 31. A Mesa convocará, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, o suplente de Vereador nos casos de: 

I – ocorrência de vaga: 

II – investidura do titular numa das funções definida no art. 

56, inciso I, da Constituição Federal, por força do inciso IX do Art. 29 

do mesmo diploma legal; 

III – licença para tratamento de saúde do titular por igual ou 

superior a 30 (trinta) dias; 

IV - prorrogação de licença para tratamento de saúde, 

quando o prazo da licença inicial somado ao da prorrogação seja 

superior a cento e vinte dias; 

V – licença maternidade. 

§ 1º. No caso do inciso IV, somente será convocado suplente 

quando o prazo da prorrogação for maior que trinta dias, não 

computado o período de recesso parlamentar. 

§ 2º. Assiste ao suplente que for convocado o direito de se  

declarar impossibilitado de assumir o exercício do mandato, dando 

ciência, por escrito, à Mesa que convocará o suplente imediato. 

§ 3º. Ressalvada a hipótese de doença, de estar investido nos 

cargos mencionados no inciso IX do Art. 29 e inciso I do Art. 56, ambos 

da Constituição Federal, ou de ter requerido pela Mesa, baseado em 



 
 
 
 

outro motivo, o suplente que, convocado, não assumir o mandato no 

prazo de quarenta e oito horas, prorrogáveis por igual prazo, mediante 

requerimento do interessado, perde o direito à suplência, sendo 

convocado o suplente imediato. 

Art. 32. Ocorrendo vaga há mais de 15 (quinze) meses antes 

do termino do mandato e não havendo suplente, o Presidente da Mesa 

comunicará o fato à Justiça Eleitoral, para o efeito do Artigo 56 § 2º, da 

Constituição Federal. 

Art. 33. O suplente ocupará a vaga do titular nas comissões 

em que este seja membro. 

Parágrafo único. O suplente de Vereador, quando convocado 

em caráter temporário, não poderá ser escolhido para exercer cargo na 

Mesa nem para presidir os trabalhos de Comissão. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS SANÇÕES ÉTICAS 

 

Seção I 

Da Mesa Como Órgão de Disciplina 

Art. 34. À Mesa, como órgão de disciplina da Câmara 

Municipal de Vereadores, compete; 

I – zelar pelo funcionamento harmônico e pela imagem do 

Poder legislativo, na forma deste Regimento; 

II – propor projetos de lei, projetos de Resolução Legislativa e 

outras proposições atinentes à matéria de sua competência, bem como,  

consolidações, visando manter a unidade do presente Regimento; 

III – instruir processo de ética contra Vereadores e elaborar 

projetos de Resolução Legislativa que importem em sanções éticas que 

devam ser submetidas ao Plenário; 



 
 
 
 

IV – opinar sobre o cabimento das sanções éticas que devam 

ser impostas, de ofício; 

V – elaborar o boletim de desempenho da atividade de cada 

Vereador; 

VI – propiciar acesso à cursos de formação política e 

preparação para cidadania, com conteúdos de ética, atividade 

parlamentar e interpretação do Regimento; 

VII – responder as consultas sobre Estatuto dos Vereadores; 

VIII – receber anualmente, declaração de bens atualizada dos 

Vereadores. 

Art. 35. Os membros da Mesa, no exercício da função 

disciplinar da Câmara Municipal de vereadores, deverão manter a 

disciplina e sigilo, inerente à natureza de sua função. 

Parágrafo único. O membro de Mesa que transgredir 

quaisquer dos preceitos ou receber punição por violação à ética 

parlamentar, será automaticamente afastado das suas atividades 

disciplinares, sendo designado outro Vereador desimpedido. 

Art. 36. A Mesa fará publicar ao final do ano de cada 

Legislatura, boletim de desempenho da atividade de cada Vereador, 

informando: 

I – número de presenças em todas as sessões públicas e as 

faltas justificadas; 

II – comissões de qualquer natureza, que tenham proposto ou 

nelas tomado parte; 

III – ementas das proposições de sua autoria; 

IV – licença que tenham pedido e sua justificativa; 

 V – número das sanções por transgressão à quaisquer 

preceitos deste Regimento. 

§ 1º. Os itens do boletim de desempenho de que trata este 

artigo poderão ser ampliados mediante deliberação da Mesa. 



 
 
 
 

§ 2º. À Mesa incube fazer publicar, na forma do “caput” deste 

artigo, a ementa da Resolução Legislativa que importem em sanção de 

perda do mandato parlamentar. 

Art. 37. Quando, no curso de uma investigação, um Vereador 

for acusado de ato que ofenda sua honorabilidade, pode pedir ao 

presidente dos trabalhos do Plenário ou da Comissão, que mande 

apurar a veracidade da a  arguição e o cabimento de censura ao ofensor 

no caso de improcedência da acusação. 

Parágrafo único. O presidente dos trabalhos encaminhará o 

expediente à Mesa, que instruirá o processo na forma deste Regimento. 

Art. 38. O Vice-Presidente da Mesa atuará como corregedor, 

com as seguintes atribuições: 

I – receber denúncias contra Vereador; 

II – proceder à instrução de processos disciplinares; 

III – dar pareceres sobre questões éticas solicitadas; 

IV – coordenar os cursos preparatórios da atividade 

parlamentar; 

V – desempenhar as demais atividades técnicas atinentes ao 

objeto da Mesa como órgão de disciplina. 

 

Seção II 

Das Penalidades Disciplinares 

Subseção I 

Dos Preceitos Gerais 

 

Art. 40. Para manter a ordem dos trabalhos e reestabelecer a 

urbanidade das relações entre Vereadores, o Presidente dos trabalhos 

do Plenário ou da Comissão poderá aplicar, como orientação e não em 

caráter de sanção, advertência ao Vereador faltoso. 



 
 
 
 

Art. 41. A advertência será determinada, de forma imediata, 

pelo Presidente da Mesa ou de Comissão, quando reunida, sempre que 

não couber penalidade mais grave. 

 

Subsessão III 

Da Censura 

 

Art. 42. A censura será aplicada, por escrito, em caso de 

conduta ofensiva à imagem da Câmara Municipal de Vereadores, nas 

hipóteses previstas nos incisos I a VIII do Artigo 21, que não caiba 

advertência, diante da gravidade da falta. 

 

Subsessão IV 

Da Suspensão do Exercício do Mandato 

 

Art. 43. O Vereador será suspenso do exercício do mandato, 

por conduta incompatível com o decoro parlamentar, quando: 

I – reincidir nas hipóteses previstas na pena de censura; 

II – descumprir os preceitos dos Artigos 20 e 21 deste 

Regimento, que não constituam crime. 

Parágrafo único. A sanção de que trata o “caput” deste artigo 

será aplicada, pelo Plenário, por voto secreto de dois terços dos 

Vereadores. 

 

Subseção V 

Da Perda de Mandato 

 



 
 
 
 

Art. 44. Perde o mandato o Vereador que: 

I – infringir quaisquer das proibições do Artigo 20 deste 

Regimento, que importe prática de crie; 

II – reincidir, por três vezes na mesma Legislatura, em 

conduta ofensiva à imagem da Câmara Municipal de Vereadores, na 

forma dos Artigos 21 e 22; 

III – tiver cometido o excesso de faltas, na forma do Artigo 

20, V; 

IV – tiver suspenso os direitos políticos; 

V – tiver seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral, nos 

casos previstos na Constituição Federal; 

VI – sofrer condenação criminal em sentença transitada em 

julgado. 

§ 1º. Nos casos dos incisos I e II, a perda do mandato será 

decidida pelo Plenário, por voto secreto da maioria absoluta dos 

Vereadores, em processo disciplinar instruído pela Mesa. 

§ 2º. Nos casos previstos nos incisos III, IV e V, a perda será 

declarada pela Mesa. 

§ 3º. No caso do inciso VI, a perda do mandato será decidida 

pelo Plenário, por voto secreto e maioria absoluta. 

Art. 45. Não perderá o mandato o Vereador que enquadrar-se 

numa das hipóteses do Artigo 29, IX e 56, ambos da Constituição 

Federal. 

 

CAPÍTULO XII 

DO PROCESSO DISCIPLINAR 

 

Art. 46. O processo disciplinar será instaurado pela Mesa, por 

sua iniciativa ou por provocação de qualquer Vereador, Comissão, 



 
 
 
 

Bancada Parlamentar e cidadão, mediante requerimento dirigido ao 

Corregedor. 

Art. 47. É assegurado ao acusado o direito a ampla defesa 

podendo designar advogado que acompanhará o processo em todas as 

suas fazes, solicitando diligência e promovendo os atos necessários à 

sua defesa. 

Art. 48. No caso de denúncia procedida por cidadão, o 

Corregedor apreciará a matéria, emitindo parecer prévio, no prazo de 

duas Sessões Plenárias Ordinárias. 

Parágrafo único. O parecer prévio será votado nas próximas 

duas Sessões Plenárias Ordinárias; se rejeitado, será arquivada a 

denúncia e, em caso de aprovação, será formado o processo disciplinar. 

Art. 49. Ao corregedor incumbirá promover o processo 

disciplinar, podendo solicitar diligência e formular a apresentação. 

Art. 50. Recebida a apresentação pela Mesa, o processo será 

conduzido pelo Corregedor, a quem caberá instruí-lo, determinar as 

diligências necessárias, assegurar a ampla defesa do acusado e, após a 

representação e a defesa, lavrar parecer que será levado à deliberação 

dos demais membros da Mesa. 

§ 1º. Instaurado o processo disciplinar, será oferecida cópia 

da representação do Vereador contra quem é formulada, o qual terá 

prazo d  duas Sessões Plenárias Ordinárias para apresentar defesa 

escrita, as provas e o rol de testemunhas, cujo o comparecimento dar-

se-á independente de intimação, sendo que o não comparecimento, 

destas implicará em desistência de sua oitiva. 

§ 2º.  Esgotado o prazo sem apresentação da defesa, a Mesa 

nomeará defensor dativo para oferecê-la, reabrindo-lhe igual prazo. 

§ 3º. Apresentada a defesa, a Mesa procederá as diligencias e 

a instrução probatória que entender necessária, findas as quais 

proferirá parecer no prazo de duas Sessões Ordinárias, concluindo pela 

procedência da representação ou pelo arquivamento da mesma, 

oferecendo-se, na primeira hipótese, o Projeto de Resolução apropriado 

da sanção. 



 
 
 
 

Art. 51. Concluída a tramitação na Mesa, será convocada 

Sessão Plenária Especial para julgar o processo disciplinar. 

Art. 52. As apurações de fatos e responsabilidade previstas 

neste Regimento poderão, quando a natureza assim o exigir, serem 

solicitadas pela Mesa ao Ministério Público ou as autoridades policiais, 

hipótese em que serão feitas as necessárias adaptações nos 

procedimentos e prazos estabelecidos neste Titulo. 

Art. 53. O processo disciplinar não será interrompido pela 

renuncia do Vereador ao seu mandato, nem poderão pela mesma 

elidida as sanções eventualmente aplicáveis, ou seus efeitos. 

Art. 54. Se a denuncia formulada contra Vereador for 

considerada leviana e ofensiva à sua imagem, a Mesa remeterá aos 

autos para serviço de advocacia da Câmara Municipal de Vereadores, 

para que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis. 

Parágrafo único. O mesmo procedimento deverá ser adotado 

em caso de ofensa a Câmara Municipal de Vereadores. 

 

 

CAPÍTULO XIII 

DOS CURSOS PREPARATÓRIOS 

 

Art. 55. Ao inicio de cada Legislatura serão propiciados 

cursos de preparação à atividade parlamentar, sob a coordenação da 

Mesa. 

Parágrafo único. Os cursos previstos neste artigo ou natureza 

similar poderão ser oferecidos aos servidores públicos da Câmara 

Municipal de Vereadores. 

Art. 56. O Orçamento anual da Câmara Municipal de 

Vereadores consignará dotação para as atividades de formação política 

e preparação para cidadania com recursos necessários. 



 
 
 
 

TÍTULO III 

DO FUNCIONAMENTO PARLAMENTAR DOS PARTIDOS 

POLÍTICOS 

 

CAPÍTULO I 

DAS BANCADAS PARLAMENTARES 

 

Art. 57. Os Vereadores eleitos por Partidos Políticos, para fins 

de funcionamento parlamentar, constituir-se-ão em Bancadas 

Parlamentares, que possuem os seguintes direitos: 

I – participar da Mesa e nas Comissões em função do número 

dos seus membros, indicando os seus representantes; 

II – participar do processo de alteração da Lei Orgânica do 

Município, do processo legislativo, processo de controle e fiscalização 

da Administração Pública Municipal e do processo de participação 

popular nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores; 

III – dispor de locais de trabalho na sede da Câmara 

Municipal de Vereadores, bem como de pessoal técnico e 

administrativo de sua confiança, conforme a disponibilidade financeira 

do Poder Legislativo. 

Art. 58. A representação parlamentar de partidos políticos 

que venham a se construir em data posterior a do ato de instalação da 

Legislatura não poderá construir-se em Bancada Parlamentar, salvo se 

integrada por dois ou mais Vereadores. 

 

CAPÍTULO II 

DAS LIDERANÇAS DAS BANCADAS PARLAMENTARES 

 



 
 
 
 

Art. 59. Cada Bancada Parlamentares escolherá, no inicio de 

cada Sessão Legislativa, para um mandato correspondente ao 

funcionamento desta, um líder e vice-líder. 

Art. 60 ao Líder, como porta voz da sua Bancada 

Parlamentar, compete, dentre outras atribuições constantes neste 

Regimento, as seguintes: 

I – usar a palavra a qualquer momento da Sessão Plenária ou 

de reunião de Comissão, em comunicação de liderança, a fim de 

orientar sua Bancada Parlamentar; 

II – discutir proposições e encaminhar-lhe a votação pelo 

prazo regimental, ainda não inscrito, para orientar sua Bancada 

Parlamentar; 

III – emendar proposições na Ordem do Dia, em fase de 

discussão; 

IV – participar, pessoalmente ou por intermédio de seu Vice-

Líder, dos trabalhos de qualquer Comissão de que não seja membro, 

sem direito a voto, mas podendo encaminhar a votação ou requerer 

verificação desta. 

Art. 61. Os Líderes e Vice-Líderes não poderão ser membros 

da Mesa, salvo se a sua Bancada Parlamentar for composta de até dois 

Vereadores. 

 

CAPÍTULO III 

DO BLOCO PARLAMENTAR 

 

Art. 62. As representações de dois ou mais Partidos Políticos, 

por deliberação das respectivas Bancadas Parlamentares, poderão 

construir Bloco Parlamentar, que terá os mesmos direitos e deveres das 

Bancadas Parlamentares. 

Parágrafo único. O Bloco Parlamentar terá o tratamento 

dispensado por este Regimento às Bancadas Parlamentares, sendo que 



 
 
 
 

as lideranças das Bancadas que se coligarem em Bloco Parlamentar 

perdem suas atribuições e prerrogativas regimentais. 

Art. 63. O Bloco Parlamentar tem existência circunscrita à 

Legislatura, devendo o ato de sua criação e as alterações posteriores 

serem apresentadas á Mesa para registro e publicação. 

Parágrafo único. As modificações numéricas que venham a 

ocorrer nas Bancadas Parlamentares, que importem modificação da 

proporcionalidade partidária na composição das Comissões e da Mesa, 

só prevalecerão a partir da Sessão Legislativa seguinte. 

Art. 64. Consoante o principio da proporcionalidade das 

representações partidárias, dissolvido o Bloco Parlamentar, ou 

modificado o quantitativo da representação que o integrava em virtude 

da desvinculação de Partido Político, será revista a composição das 

Comissões, mediante provocação de Bancada ou Bloco Partidário, para 

o fim de redistribuir os lugares e cargos. 

Art. 65. O Partido Político não pode fazer parte de mais um 

Bloco concomitantemente, nem integrar outro Bloco Parlamentar na 

mesma Sessão Legislativa, em caso de dissolução do Bloco ou que deles 

se desvincular. 

 

TÍTULO IV 

DAS RELAÇÕES ENTRE OS PODERES DO MUNICÍPIO 

 

CAPÍTULO I 

DA COOPERAÇÕ ENTRE OS PODERES DO MUNICÍPIO 

 

Art. 66. A Câmara Municipal de Vereadores e a Prefeitura 

Municipal manterão, na forma da Lei Orgânica Municipal e do 

presente Regimento, cooperação mútua, visando a promoção do bem 

comum da comunidade, sem prejuízo do Principio da Independência e 

Separação dos Poderes. 



 
 
 
 

CAPÍTULO II 

DO LÍDER DO GOVERNO 

 

Art. 67. O prefeito Municipal poderá indicar Vereador, de 

sua confiança, para exercer a Liderança do Governo Municipal, com as 

prerrogativas constantes no Art. 59. 

 

CAPÍTULO III 

DO CREDENCIAMENTO DOS PREPOSTOS PÚBLICOS 

 

Art. 68. Cada Secretaria Municipal poderá indicar um 

preposto que será responsável perante a Câmara Municipal de 

Vereadores por todas as informações que prestar e opiniões que emitir 

quando solicitadas pela Mesa, Comissão ou Vereadores. 

Parágrafo único. Os prepostos públicos fornecerão às 

Comissões, às Lideranças e aos demais Vereadores interessados, 

exclusivamente subsídios de caráter técnico, documentar, informativo 

e instrutivo. 

 

CAPÍTULO IV 

DA POSSE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO 

MUNICIPAL 

 

Art. 69. Na Sessão Solene de Instalação da Legislatura, será 

dada posse ao Prefeito e ao Vice-Prefeito Municipal. 

§ 1º. No Plenário, o Prefeito e o Vice-Prefeito, que serão 

recebidos de pé pela assistência, tomarão assento à Mesa, à direita do 

Presidente. 



 
 
 
 

§ 2º. Á convite do Presidente da Mesa Diretora eleita, o 

Prefeito e o Vice-Prefeito, sucessivamente, mantendo se em pé, 

proferirão o seguinte compromisso: 

“PROMETO CUMPRIR E FAZER CUMPRIR A LEI 

ORGÂNICA MUNICIPAL, AS LEIS DA UNIÃO, DO 

ESTADO E DO MUNICÍPIO, PROMOVER E BEM 

COLETIVO E EXERCER O MEU MANDATO SOB A 

INSPIRÇÃO DO PATRIOTISMO, DA LEALDADE E DA 

HONRA”. 

 

TÍTULO V 

DA REPRESENTAÇÃO EXTERNA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

Art. 70. A Câmara Municipal de Vereadores, atendendo a 

convite, poderá se fazer representar em ato ou solenidade em cunho 

internacional, nacional ou municipal, mediante deliberação do 

Plenário, por proposta do Presidente d Mesa ou a requerimento de 

qualquer Vereador ou Comissão. 

§ 1º. A representação externa far-se-á por Comissão ou por 

Vereador. 

§ 2º. Na impossibilidade do Plenário deliberar sobre a 

matéria, será facultado ao Presidente da Mesa autorizar a 

representação externa, dando conhecimento ao plenário. 

Art. 71. É ilícito ao Presidente da Mesa avocar  representação 

da Câmara Municipal de Vereadores quando se trate de ato de 

excepcional relevo. 

 

TÍTULO VI 

DA ORDEM INTERN DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES 



 
 
 
 

Art. 72. A Mesa manterá a ordem na sede e demais 

dependências da Câmara Municipal de Vereadores, tanto internes 

como externas, sob a suprema direção do Presidente da Mesa, sem 

intervenção dos outros Poderes. 

Art. 73. O policiamento da Câmara Municipal de Vereadores 

será feito por agentes da corporação militar do Estado, postos à 

exclusiva disposição da Mesa. 

§ 1º. Quando, nas dependências da Câmara Municipal de 

Vereadores, alguém perturbar a ordem, o Presidente da Mesa mandá-

lo-á pôr em custódia, se desatendida à advertência que lhe fizer, e 

feitas às averiguações necessárias, mandá-lo-á soltar ou entregar, 

comunicando a ocorrência à autoridade policial competente. 

§ 2º. Quando em dependência da Câmara Municipal de 

Vereadores for cometido algum delito penal, será o fato comunicado à 

competente autoridade polícial, pela Mesa. 

§ 3º. Em caso de flagrante de crime inafiançável, realizar-se-á 

a prisão do agente da inflação, que será entregue com o auto respectivo 

judicial competente. 

Art. 74. É proibido a qualquer pessoa portar armas, de 

qualquer espécie, nas dependências da Câmara Municipal de 

Vereadores, salvo em se tratando dos agentes da polícia privativa, se 

autorizados pela Mesa, e dos agentes da corporação militar do Estado 

que estejam a serviço di poder Legislativo, mediante requisição. 

Art. 75. O Vereador, ao ingressar nas dependências da 

Câmara Municipal de Vereadores portando arma, entregá-la-á, 

mediante recibo, no local designado pela Mesa, a servidor público 

incumbido de guardá-la. 

§ 1º. Incumbe ao Presidente da Mesa supervisionar a 

proibição do porte de arma. 

§ 2º. O poder de supervisionar a que se refere o parágrafo 

anterior inclui o de mandar revistar e desarmar. 



 
 
 
 

§ 3º. O desrespeito ao disposto no “caput” deste artigo 

constitui falta de decoro parlamentar. 

Art. 76. É proibido o exercício de comércio, inclusive rifas e 

sorteios, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores, salvo 

expressa autorização da Mesa. 

 

SEGUNDA PARTE 

DOS ORGÃOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES 

 

TÍTULO I 

DO PLENÁRIO 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Sessão I 

Da Definição 

 

Art. 77. O Plenário é órgão soberano de deliberação da 

Câmara Municipal de vereadores e funciona, sob a direção da Mesa, 

através de Sessões Plenárias. 

 

Sessão II 

Da Competência 

 



 
 
 
 

Art. 78. Compete ao Plenário: 

I – deliberar sobre todas as matérias do Município; 

II – decidir, em ultima instância, sobre todas as matérias de 

competência da Câmara Municipal de Vereadores; 

III – revisar, em grau de recurso, as decisões dos demais 

órgãos da Câmara Municipal de vereadores ou reexaminar suas 

próprias decisões; 

IV – avocar qualquer ato de competência de outro órgão da 

Câmara Municipal de Vereadores, e decidi-lo soberanamente; 

V – funcionar como Comissão Geral. 

 

Sessão III 

Das Deliberações 

 

Art. 79. Sempre que não houver determinação expressa na 

Lei Orgânica Municipal, as deliberações do Plenário serão tomadas pó 

maioria simples, presente a maioria dos vereadores, mediante o voto 

aberto, pessoal e indelegável. 

§ 1º. Salvo na Ordem do Dia, as Sessões Plenárias poderão 

funcionar com no mínimo um terço dos Vereadores. 

§ 2º. As Sessões Plenárias Solenes funcionaram independente 

do número de Vereadores presentes. 

 

Sessão IV 

Da Assistência 

 

Art. 80. É proibido à qualquer pessoa assistir às Sessões 

Plenárias do lugar que lhe for reservado na Assistência, observado o 



 
 
 
 

número de vagas, desde que se encontre desarmada e esteja 

convenientemente trajada. 

§ 1º. A Mesa zelará pela incomunicabilidade da Assistência 

com o recinto do Plenário. 

§ 2º. As pessoas que estiverem na Assistência deverão 

permanecer em absoluto silêncio, sem dar qualquer sinal de aplauso ou 

de reprovação ao que se passa no Plenário. 

§ 3º. As pessoas que se comportam de forma inconveniente 

serão compelidas a sair, imediatamente, das dependências da Câmara 

Municipal de Vereadores. 

§ 4º. O Presidente dos trabalhos para manter a ordem, poderá 

determinar que a Assistência seja total ou parcialmente evacuada. 

Art. 81. É assegurado aos parlamentares visitantes, 

convidados especiais e autoridades o acesso a Tribuna de Honra para 

assistirem os trabalhos do Plenário. 

Art. 82. Nos locais reservados à Imprensa, só serão admitidos 

os representantes dos órgãos de comunicação previamente 

credenciados pela Mesa. 

Art. 83. Á qualquer pessoa é vedado fumar no recinto do 

Plenário e da Assistência. 

 

Sessão V 

Da Ordem dos Trabalhos 

 

Art. 84. Para manutenção da ordem dos trabalhos nas Sessões 

Plenárias, serão observadas as seguintes regras: 

I – somente os Vereadores poderão usar da palavra, salvo em 

Sessões Plenárias Solenes e Especiais; 

II – não serão permitidas conversas que perturbem o bem 

andamento dos trabalhos; 



 
 
 
 

III – os Vereadores, exceto o Presidente dos trabalhos, falarão 

de pé, e só por motivo de enfermidades ser-lhe-ão permitidos falarem 

dentados; 

IV – a palavra somente é concedida pelo Presidente dos 

trabalhos. 

V – o orados usará da Tribuna à honra do Grande 

Expediente, durante a discussão das matérias da pauta da Ordem do 

Dia e nas comunicações parlamentares, podendo porém, falar de 

apartes sempre que, no interesse da ordem, o Presidente dos trabalhos 

a isto não se opor; 

VI – o orado em nenhuma hipótese poderá falar de costas 

para a Mesa; 

VII – a nenhum Vereador será permitido falar sem pedir a 

palavra e sem que o Presidente dos trabalhos a conceda, e somente 

após essa concessão a seu registro iniciará o acompanhamento do 

discurso; 

VIII – se o Vereador pretender falar ou permanecer na 

tribuna sem autorização, o presidente dos trabalhos adverti-lo-á, e se 

apesar dessa, insistir em falar, o discurso será dado por terminado; 

IX – sempre que o Presidente dos trabalhos der por findo o 

discurso, este não será registrado; 

X – se o Vereador perturbar a ordem ou andamento doa 

trabalhos regimentais, o Presidente dos trabalhos deverá censurá-lo 

oralmente ou, conforme a gravidade, promover a instalação de 

processo disciplinar; 

XI – qualquer Vereador ao falar, dirigir-se-á ao Presidente 

dos trabalhos e ao Plenário; 

XII – referindo-se à Colega, o Vereador deverá declinar-lhe o 

nome parlamentar, precedido do tratamento de senhor, nobre colega 

ou Vereador; 

XIII – dirigir-se ao colega, o Vereador dar-lhe-á o tratamento 

de Excelência; 



 
 
 
 

XIV – nenhum Vereador poderá referir-se à colega, à 

representante do Poder Executivo ao à qualquer pessoa, de forma 

descortês ou ofensiva à honra ou imagem. 

Art. 85. Durante a discussão da proposição, o Vereador no 

uso da palavra não poderá ser interrompido pelo Presidente dos 

trabalhos, salvo para: 

I – leitura e votação de requerimento de urgência relativo á 

segurança ou calamidade pública; 

II – comunicação urgente; 

III – recepção de autoridades em visita à Câmara Municipal 

de Vereadores; 

IV – providências sobre acontecimentos que reclamem a 

suspensão dos trabalhos; 

V – votação da Ordem do Dia, ou de requerimento de 

prorrogação de Sessão plenária. 

Art. 86. Nenhum Vereador poderá interromper o orador que 

for concedida a palavra pelo Presidente dos trabalhos, salvo para 

solicitar aparte. 

Parágrafo único. Durante a Ordem do Dia, o Vereador com o 

uso da palavra poderá ser interrompido, ainda, quando for: 

I – formulado questões de ordem; 

II – apresentado reclamação; 

III – requerer a prorrogação da Sessão Plenária. 

Art. 87. O Vereador só poderá falar: 

I – como orador inscrito na Ordem do Dia e nas 

Comunicações Parlamentares; 

II – sobre proposições em discussão; 

III – para apresentar Questão de Ordem; 



 
 
 
 

IV – para apresentar reclamação; 

V – para encaminhar votação; 

VI – a juízo do Presidente dos trabalhos, para contestar 

acusação pessoal à própria conduta, feita durante a discussão, ou para 

contradizer o que lhe for indevidamente atribuído como opinião 

pessoal. 

§ 1º. Ao ser-lhe concedido a palavra ou inscrito para falar, o 

Vereador que se encontrar impossibilitado de falar, poderá entregar a 

Mesa discurso escrito para ficar registrado nos anais da Câmara 

Municipal de Vereadores. 

§ 2º. No caso do parágrafo anterior, a publicação será feita 

pela ordem de entrega, sendo devolvido ao autor quando infringir o 

decoro parlamentar. 

Art. 88. Na discussão, o Vereador no uso da palavra não 

poderá: 

I – desviar-se da matéria em debate; 

II – falar sobre matéria vencida; 

III – usar linguagem ofensiva ao decoro parlamentar; 

IV – ultrapassar o tempo em que lhe foi concedida a palavra. 

 

Sessão VI 

Da Publicidade das Atividades Parlamentares 

 

Art. 89. É livre a publicidade das atividades parlamentares 

no recinto do Plenário, mediante reportagem fotográfica, irradiação 

sonora, filmagem e a transmissão em televisão. 

 

CAPÍTULO II 



 
 
 
 

DOS TRABALHOS DO PLENÁRIO 

 

Sessão I 

Da Presidência dos trabalhos 

 

Art. 90. Os trabalhos das Sessões Plenárias são dirigidos pela 

Mesa, sob a presidência do Presidente ou de seu substituto regimental. 

§ 1º. Na ausência do Presidente da Mesa, a direção dos 

trabalhos das Sessões Plenárias caberá ao Vice-Presidente e ao 

Secretário, e na falta deste ao Vereador mais idoso. 

§ 2º. O Presidente da Mesa poderá participar dos debates em 

Plenário, desde que transmita a presidência dos trabalhos da Sessão 

Plenária a seu substituto e não a reassumirá enquanto se debater a 

matéria que se propôs discutir. 

§ 3º. O substituto do Presidente da Mesa, na presidência dos 

trabalhos, possui competência somente para as decisões necessárias ao 

andamento dos trabalhos parlamentares da Sessão Plenária. 

§ 4º. Quando o Presidente dos trabalhos se omitir ou 

exorbitar das funções que lhe são atribuídas neste Regimento, qualquer 

Vereador poderá interpor Reclamação. 

Art. 91. O Presidente dos trabalhos poderá, a qualquer 

momento da Sessão Plenária, fazer ao Plenário Comunicações de 

interesse da Câmara Municipal de vereadores ou do Município. 

Art. 92. Compete ao Presidente dos trabalhos da Sessão 

Plenária: 

I – manter a ordem; 

II – conceder a palavra aos Vereadores. 

III – advertir o orador ou o aparteante quanto ao tempo de 

que dispões, não permitindo que ultrapasse o tempo regimental; 



 
 
 
 

IV – convidar o orador a declarar, quando for o caso, se é a 

favor ou contra a proposição; 

V – interromper o orador que se desviar do assunto em 

debate, falar sobre a matéria vencida ou faltar com a consideração, 

devida ao Poder Legislativo e seus membros ou aos demais Poderes, 

advertindo-o, e cassando-lhe a palavra em caso de reincidência, ou em 

caso de falta de decoro parlamentar; 

VI – determinar que não se registre discurso ou aparte, nos 

casos previstos no inciso anterior; 

VII – autorizar que Vereador fale de sua cadeira; 

VIII – convidar Vereador a se retirar do recinto do Plenário 

quando perturbar a ordem dos trabalhos; 

IX – autorizar a publicação de informações ou documentos 

em inteiro teor, em resumo, ou apenas mediante referência em Ata; 

X – decidir as questões de ordem e reclamação; 

XI – determinar a leitura, na primeira Sessão Plenária após o 

recebimento, de mensagem do Prefeito Municipal e a apreciação  de 

um regime de urgência; 

XII – submeter à discussão e votação a matéria constante na 

Ordem do Dia, bem como estabelecer o ponto de questão que será 

objeto da votação; 

XIII – anunciar a Ordem do Dia  e submeter a matéria da sua 

pauta à discussão e votação, e estabelecer o ponto da questão que será 

objeto da votação; 

XIV – proclamar o resultado das votações e declarar a 

prejudicialidade de outras proposições face esse resultado; 

XV – aplicar advertência verbal à Vereador. 

 

Sessão II 

Da Convocação dos Trabalhos 



 
 
 
 

 

Art. 93. As Sessões Plenárias Ordinárias realizadas durante a 

Sessão Legislativa Ordinária terão início às 19:00 (dezenove) horas, da 

segunda e quarta segundas- feiras de cada mês, independente de 

convocação. (alterada pela Resolução nº 001/2013 28 de janeiro de 2013 

para a 2ª (segunda) e 4ª (quarta) terças-feiras de cada mês, independente de 

convocação). 

§ 1º. As sessões Plenárias Ordinárias realizadas durante as 

Sessões Legislativas Extraordinárias terão data e horário marcadas pelo 

Presidente da Mesa. 

§ 2º. As Sessões Plenárias Extraordinárias, Especiais ou 

Solenes serão convocadas pelo Presidente da Mesa, por sua iniciativa 

ou a requerimento aprovado em Plenário, mediante convocação 

pessoal e por escrito, no prazo mínimo de vinte e quatro horas. 

  

Sessão III 

Da Abertura dos Trabalhos 

 

Art. 94. A abertura dos trabalhos da Sessão Plenária 

regularmente convocada. 

§ 1º. Na abertura dos trabalhos da Sessão Plenária, o 

Presidente dos trabalhos usará a expressão: “Invocando a proteção de 

Deus, declaro aberta a Sessão Plenária”. 

§ 2º. Considerar-se-á presente á Sessão Plenária o Vereador 

que assinar o Livro de Presença. 

 

Sessão IV 

Da Suspensão dos Trabalhos 

 



 
 
 
 

Art. 95. O Presidente dos trabalhos poderá suspender a 

Sessão Plenária; 

I – para recepcionar visitantes ilustres; 

II – a requerimento de qualquer Vereador, por motivo 

justificado, aprovado pelo Plenário; 

III – para apresentação da ordem; 

IV – por falecimento de Vereador ou ex-Vereador, Prefeito ou 

Vice-Prefeito do Município; 

V – viabilizar acordo de licença para o bom andamento dos 

trabalhos legislativos. 

Parágrafo único. O tempo de suspensão não será computado 

no prazo de duração da Sessão Plenária. 

 

Sessão V 

Da Interrupção dos Trabalhos 

 

Art. 96. O Presidente dos trabalhos interromperá a Sessão 

Plenária, podendo reabri-la quando cessar os motivos da interrupção, 

em caso de: 

I – falta de quorum regimental para prosseguimento dos 

trabalhos; 

II – tumulto grave; 

III – motivo de força maior. 

Parágrafo único. O tempo de interrupção é computado no 

prazo regimental de funcionamento da Sessão Plenária. 

 

Sessão VI 



 
 
 
 

Do Prazo de Duração dos Trabalhos 

 

Art. 97. O prazo regular de duração dos trabalhos será o 

estabelecido para cada espécie de Sessão Plenária. 

§ 1º. Se, decorridos 15 (quinze) minutos da abertura e não 

houver sido alcançado quorum, o Presidente interromperá os 

trabalhos. 

§ 2º. O prazo de retardamento do início da Sessão Plenária 

não será computado em seu tempo de duração. 

 

Sessão VII 

Da Prorrogação dos Trabalhos 

 

Art. 98. O prazo de duração dos trabalhos das Sessões 

Plenárias Ordinárias e Extraordinárias poderá ser prorrogado por até 

duas horas, para concluir a votação das proposições, por iniciativa do 

Presidente dos trabalhos ou por decisão do Plenário. 

Art. 99. O prazo de duração dos trabalhos das sessões 

Plenárias Solenes e Especiais poderá ser prorrogado, por iniciativa do 

Presidente dos trabalhos ou por decisão do plenário, por tempo 

necessário para conclusão da pauta de trabalhos constantes no seu ato 

de convocação. 

 

Sessão VIII 

Do Encerramento dos Trabalhos 

 

Art. 100. Os trabalhos somente poderão ser encerrados 

quando terminar o prazo regular ou de prorrogação de duração das 

Sessões Plenárias. 



 
 
 
 

Parágrafo único. O presidente dos trabalhos encerrará a 

Sessão Plenária, utilizando a expressão: “Agradeço a proteção de Deus, 

declaro encerrada a Sessão Plenária”. 

Art. 101. Os trabalhos da Sessão Plenária poderão ser 

encerrados, em caráter excepcional, por motivo de luto nacional pelo 

falecimento de autoridade ou alta personalidade nacional, estadual ou 

do Município, ou por calamidade pública, em qualquer fase dos 

trabalhos, mediante deliberação do Plenário. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ESPÉCIES DE SESSÕES PLENÁRIAS 

Sessão I 

Da Publicidade da Sessão Plenária 

 

Art. 102. As Sessões Plenárias serão públicas, só podendo ter 

acesso ao Plenário, além dos Vereadores, os suplentes de Vereadores 

que tenham exercido mandato na Legislatura em curso, os servidores 

da Câmara Municipal de Vereadores ou profissionais contratados, em 

objetivo de serviço e com autorização do Presidente. 

 

Sessão II 

Da Sessão Plenária Ordinária 

 

Art. 103. A Sessão Plenária Ordinária tem como objetivo 

realizar os trabalhos que competem ao Plenário, salvo aqueles que 

expressamente são atribuídos a sua realização a outra espécie de Sessão 

Plenária. 

Art. 104.  As Sessões  Plenárias Extraordinárias, convocadas  

 



 
 
 
 

 


