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RESOLUÇÃO NÚMERO 01. DE 1995 

 

DISPÕES SOBRE A REGULAMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO 

REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CRATEÚS DECRETA E PROMULGA: 
 

 

 

 
TÍTULO l 

 

DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

CAPÍTULO l 

 

DAS FUNÇÕES DA CÂMARA 

 

Artigo 1º - A câmara municipal, composta de 10 ( Dez vereadores ) , é órgão do Poder legislativo local , 

exercendo funções legislativas especificas , de fiscalização financeira e controle externo do Poder 

Executivo , desempenhando , ainda , as atribuições que lhe são próprias, alusivas a gestão dos assuntos de 

sua economia interna. 

 

Artigo 2º - As funções legislativas da Câmara Municipal consistem na elaboração de leis. Decretos 

legislativos e resoluções. 

 

Artigo 3º - as funções de fiscalização financeira consistem no acompanhamento das atividades financeiras 

empreendida pelo município, levadas a efeito tanto pelo Poder Executivo, quanto por este Poder 

legislativo, e no julgamento das suas respectivas contas, com o auxílio do Tribunal de Contas dos 

municípios. 

 

Artigo 4º - As funções de controle externo da Câmara Municipal far-se-ão mediante a pronta vigilância 

dos negócios do Poder Executivo em geral, sejam a que título for. 

 

 

TÍTULO II 

DA LEGISLATURA 

 

Artigo 5º - A legislatura terá a duração de 04 (quatro anos ) anos, dividida em quatro sessões legislativas 

anuais. 

 

TÍTULO III 

DA CÂMARA MUNICIPAL 

 

Artigo 6º - A câmara Municipal de Crateús tem sede no prédio que lhe é destinado, nele funcionando. 

 

Artigo 7º - No recinto de reuniões do plenário não poderão ser afixados quaisquer símbolos, cartazes, 

fotografias ou congêneres, que impliquem propaganda política partidária, de cunho promocional, ou 

atentatórios à dignidade da justiça. 

 

Artigo 8º - As sessões da Câmara Municipal de Crateús somente poderão realizar-se em local diverso ao 

da sua sede por decisão da maioria absoluta do plenário. Ou em caso de necessidade imperiosa. 

 

TÍTULO IV 



DAS SESSÕES 

 

CAPÍTULO I 

DA SESSÃO DE INSTALAÇÃO 

 
Artigo 9º - A sessão de instalação da legislatura realizar-se-á no primeiro dia do mês de janeiro do ano a 

si correspondente, independentemente do numero de vereadores, às 10:00 (dez ) horas. 

 

Artigo 10º - Lida a relação nominal dos diplomados, o presidente declarará instalada a legislatura e, de pé, 

devendo ser acompanhado pelos demais vereadores, prestará o seguinte compromisso: 

                     

                    “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, e a Lei Orgânica 

Municipal, observar as Leis, desempenhar o mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do 

Município e bem estar de seu povo.” 

§  1º - O presidente, para fins do que determina o caput deste artigo, sê - lo -á assim considerado  na 

forma do artigo 21, em seu parágrafo primeiro, da Lei Orgânica Municipal. 

§  2º - O secretário da mesa, designado para esse fim pelo presidente estabelecido na forma do parágrafo 

antecedente, em seguida, fará a chamada de cada vereador, que, de seu turno, declarará: 

 

“Assim o prometo.” 

§ 3º - Prestado o compromisso, lavra- se- á em livro próprio o respectivo termo de posse, que será 

assinado por todos os vereadores. 

§ 4º - cada vereador far-se-á apresentar com respectivo diploma, bem ainda com declaração escrita de 

bens. 

 

  

 

CAPÍTULO II 

DA SESSÃO LEGISLATIVA 

 

Artigo 11 – A sessão legislativa compreenderá os períodos de 1º ( primeiro ) de fevereiro a 31 (trinta e um 

) de maio e 1º (primeiro ) de agosto a 30 (trinta ) de novembro. 

§ 1º - As sessões designadas para datas de início ou termino dos períodos, serão transferidas para o 

primeiro dia útil subsequente quando recaírem em dia de Domingo ou feriado. 

§ 2º - O início dos períodos da sessão legislativa independe de prévia convocação. 

§ 3º - Os períodos da sessão legislativa são improrrogáveis, salvo o disposto no parágrafo primeiro deste 

artigo. 

 

CAPÍTULO III 

DAS SESSÕES LEGISLATIVAS EXTRAORDINÁRIAS 

 

Artigo 12 – A câmara reunir-se-á em sessão legislativa extraordinária nos casos de relevante interesse 

público ou de urgência, por convocação: 

 I – Do Presidente; 

 II – De 1/3 de seus membros;  

 III – Do Prefeito Municipal. 

§ 1º - as sessões legislativas extraordinárias instalar-se-ão desde que observada a antecedência mínima de 

03 (três ) dias. 

§ 2º - Nas sessões legislativas extraordinária é vedada a abordagem de assuntos ou matérias alheias a 

convocação. 

§ 3º - O presidente da Câmara, por meio de notificação pessoal e na modalidade escrita, dará ciência da 

convocação aos vereadores. 

§ 4º - As sessões legislativas extraordinárias serão remuneradas na forma prevista no projeto de resolução 

para a remuneração dos vereadores. 

 

TÍTULO V 

DOS VEREADORES 

 

Artigo 13 – Os direitos dos vereadores estão assegurados e compreendidos no pleno exercício de seus 

mandatos, observados os seguintes preceitos legais e as normas deste Regimento. 



§ Único – Ao suplente de vereador, desde que investido no cargo, serão assegurados os direitos a ele 

inerente. 

 

Artigo 14 – São deveres do vereador, além dos estipulados em lei:  

I – Não se eximir de qualquer trabalho ou encargo alusivo ao desempenho do mandato; 

II – impugnar medidas e propostas que lhe pareçam contrárias ao interesse público; 

III – comparecer às sessões da Câmara, justificando-se por escrito e com apresentação de documentos, se 

for o caso, quando ausentar-se. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA PERDA DO MANDATO E DA RENÚNCIA 

 

Artigo 15 – A perda do mandato do vereador, nos casos de extinção e cassação, por decisão da Câmara 

Municipal, dar-se-á na forma capitulada no artigo 47 da lei Orgânica do Município, mediante iniciativa da 

mesa ou de partido político com representação nesta Casa legislativa, e por deliberação de 2/3 ( dois 

terços) da Câmara. 

§ Único – Será assegurado ao vereador imputado, na forma prevista neste Regimento Interno e nas 

legislações pertinentes, ampla defesa. 

 

Artigo 16 – A perda do mandato do vereador, declarada pela mesa, de ofício, ou mediante iniciativa de 

qualquer de seus membros ou de partido político com representação na Câmara, com espeque nos artigos 

46 e seguinte da lei Orgânica do Município, obedecerá as seguintes normas: 

 I – A mesa dará ciência, por escrito, ao vereador do fato ou ato que possa implicar 

em perda de mandato; 

 

 II – No prazo de cinco (cinco) dias úteis subsequente à notificação, o vereador 

apresentará, querendo, defesa escrita; 

 

 III – A mesa decidirá a cerca da perda do mandato no prazo improrrogável de 48 

(quarenta e oito ) horas; 

 

 IV – A mesa publicará as razões da manutenção ou da perda do cargo pelo vereador. 

 

 

Artigo 17 – Para os efeitos do disposto no artigo 47 da lei orgânica do município, considerar-se-á 

procedimento contrastante com o decoro parlamentar: 

 

 I – A utilização de expressões atentatórias à dignidade da Câmara Municipal; 

 

 II – A transgressão aos preceitos deste Regimento Interno; 

 

 III – A perturbação da ordem nas sessões da Câmara, de suas comissões, ou em suas 

dependências; 

 

 IV – O uso, na forma escrita ou verbal, de expressões ofensivas aos membros da 

Câmara; 

 

 V – O desrespeito à mesa e a prática de atos atentatórios à honra e à dignidade de 

seus membros; 

 

 VI – O comportamento vexatório e a conduta indigna, suscetíveis de comprometer a 

dignidade de qualquer dos poderes. 

 

Artigo 18 – A renúncia ao mandato far-se-á por escrito e será dirigida ao presidente. 

 

Artigo 19 – Nos casos de Vacância, investidura e licença, previstos neste Regimento, o presidente 

convocará imediatamente o suplente para tomar posse dentro de 15 ( quinze ) dias. 

 



Artigo 20 – O suplente tomará posse perante a Câmara Municipal, em sessão Ordinária ou Extraordinária, 

exceto nos períodos de recesso, ocasião em que ela se dará presente a mesa. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS FALTAS E DAS LICENÇAS 

 

Artigo 21 – Salvo motivo justo, devidamente comprovado por documentos, será atribuída falta ao 

vereador que se ausentar às sessões ou às reuniões das comissões. 

 

§ Único – As faltas não justificadas serão descontadas na remuneração do vereador, na forma prevista no 

Projeto de Resolução para a remuneração dos vereadores. 

 

Artigo 22 – O vereador poderá licenciar-se. 

 I – Por motivo de tratamento de saúde, devidamente comprovada, sem prejuízo de 

sua remuneração: 

 II – Para tratar de interesse particular, desde que o período não seja superior a 120 

(cento e vinte ) dias por sessão legislativa; 

 III – Nos demais casos previstos na Lei Orgânica. 

§ Único – Poderá a vereadora gestante licenciar-se por 120 (cento e vinte ) dias, sem prejuízo de sua 

remuneração. 

 

Artigo 23 – Convocar-se-á o suplente nos casos estatuídos no artigo 49 da Lei Orgânica do Município. 

 

Artigo 24 – O vereador encaminhará o pedido de licença, através de requerimento por escrito e dirigido 

ao presidente da Câmara, que será submetido ao plenário que o apreciará e votará na primeira sessão 

desimpedida. 

 

§ 1º - A licença por motivo de tratamento de saúde somente será concedida após a apreciação, avaliação e 

atestado outorgado pelo menos (02) dois médicos ligados à secretaria de Saúde do Município ou 

credenciado do sistema Único de Saúde do Município, através de laudo que por eles deverá ser firmado. 

 

§ 2º - No período de recesso legislativo, a licença poderá ser concedida pela mesa, e, na hipótese de ela 

abranger período da sessão legislativa ordinária, será objeto de deliberação do plenário. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA LIDERANÇA PARLAMENTAR 

 

Artigo 25 – São considerados lideres os vereadores escolhidos pelas representações partidárias a que 

pertencem para, em seu nome, expressarem em plenário opiniões a cerca de assuntos em debate. 

 

Artigo 26 – No início de cada sessão legislativa, os partidos comunicarão à mesa a escolha de seus líderes 

e vice – líderes. 

 

§ Único – Inocorrendo indicação, considerar – se –ão líder e vice- líder o primeiro e o segundo vereador 

mais votado de cada bancada, respectivamente. 

 

Artigo 27 – As lideranças partidárias não impedem que qualquer vereador se dirija ao plenário 

pessoalmente, desde que o faça na mais completa observância ao preceituado neste Regimento. 

 

TÍTULO VI 

DA MESA DA CÂMARA 

 

 

CAPÍTULO I 

DA ELEIÇÃO 

 

 



Artigo 28 – Após a sessão de instalação da legislatura, às 10:00 (dez) horas, será realizada sessão 

especialmente destinada à eleição dos membros da mesa, sob a presidência do vereador que mais 

recentemente tenha exercido cargo na mesa, ou na hipótese de inexistir tal situação, do mais votado 

dentre os presentes, na forma articulada no artigo 32 da Lei Orgânica do Município. 

 

§ 1º - O presidente, imediatamente após a sua nomeação na forma deste artigo, nomeará um vereador para 

secretariar os trabalhos da eleição dos membros da mesa. 

 

§ 2º - Aberta a sessão e verificada a presença da maioria dos absoluta dos membros da Câmara, passar-se-

á imediatamente à eleição. 

 

§ 3º - A eleição será secreta, e seus membros serão eleitos por maioria absoluta de votos. 

 

§ 4º - As chapas que deverão concorrer a eleição da mesa diretora para o primeiro biênio, deverão serem 

apresentadas até 20 (vinte) minutos após a posse dos vereadores, e, para o segundo biênio, as mesmas 

deverão serem apresentas 24 ( vinte e quatro ) horas antes da sessão em que será realizada a eleição. 

 

§ 5º - A cédula de votação será colocada em sobrecarta, que deverá ser rubricada pelo presidente e pelo 

secretário da sessão, e fornecida a cada um dos vereadores, à medida em que forem sendo convocados, 

após o que a assinará e depositará em uma urna exposta no recinto do plenário, à vista de todos. 

 

§ 6º - Serão declarados nulos os votos apostos em sobrecarta não rubricada pelo presidente e pelo 

secretário, bem ainda o sufrágio que contenha rasuras e imprecisões. 

 

Artigo 29 – A apuração será realizada pelo presidente e pelo secretário. 

 

§ 1º - O presidente e o secretário deverão, quando solicitados, apresentar todas as cédulas sufragadas, em 

qualquer critério ou restrição. 

 

§ 2º - Conhecido o resultado, o presidente proclamará eleitos os que obtiverem maioria absoluta de votos. 

 

§ 3º - Se o candidato não obtiver maioria absoluta, proceder-se-á, ato continuo, a novo escrutínio para os 

cargos da mesa não preenchidos no primeiro, considera-se eleito o mais votado, e, no caso de empate, o 

mais idoso. 

 

§ 4º - Os eleitos serão considerados automaticamente empossados. 

 

Artigo 30 – A eleição para renovação da mesa realizar-se-á obrigatoriamente na última sessão ordinária 

de encerramento de cada período legislativo. 

 

Artigo 31 -    O mandato dos membros da mesa será de 02 (dois ) anos, vedada a recondução para o 

mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

DA POSSE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO 

 

Artigo 32 – O prefeito e o vice – prefeito prestarão compromisso e tomarão posse em seguida à dos 

vereadores na mesma sessão solene de instalação da Câmara, ou se esta não estiver reunida, perante 

autoridade judiciária competente. 

 

Artigo 33 – O presidente eleito nomeará uma comissão de 03 (três ) vereadores para receber o prefeito e o 

vice -–Prefeito, eleitos e diplomados, na entrada do edifício sede da Câmara, ocasião em que os 

encaminhará ao local da sessão, onde tomarão assento à mesa. O prefeito ficará à direita do presidente e o 

vice – Prefeito à esquerda. 



 

§ Único – O presidente eleito exortará todos os presentes à sessão a ficarem de pé quando adentrarem o 

recinto o Prefeito e o vice – Prefeito. 

 

Artigo 34 – O Presidente, então, anunciará que o Prefeito vai fazer a afirmação solene do compromisso de 

posse, e, em seguida, repetirá o mesmo ato o Vice – Prefeito. 

 

§ Único – O compromisso de posse referido no caput deste artigo será prestado perante a Câmara 

Municipal, ou juiz eleitoral, quando aquela não estiver reunida, nos seguintes termos: 

 

    “ Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a 

Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral dos munícipes e exercer o cargo sob 

inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade.” 

 

Artigo 35 – Finda a solenidade, os empossados retirar-se-ão acompanhados até a porta do edifício sede 

pela mesma comissão que os recepcionou. Ato contínuo. O Presidente declarará encerrada a sessão. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA COMPOSIÇÃO E COMPETÊNCIA 

 

 

Artigo 36 – Compete à mesa, dentre outras atribuições: 

 

 I – Adotar as providências necessárias a regularidade absoluta dos trabalhos legislativos e 

administrativos; 

  

 II – Designar vereadores para missão oficial de representação da Câmara; 

 

 III – Propor ação direta de inconstitucionalidade da lei ou ato normativo municipal; 

 

 IV – Promulgar emendas à Lei Orgânica; 

 

 V – Apresentar projetos de lei, dispondo sobre abertura de créditos suplementares ou 

especiais, através do aproveitamento total ou parcial das consignações orçamentárias da Câmara; 

 

 VI – Contratar pessoal, na forma da lei, para atender a necessidade temporária de excepcional 

interesse público; 

 

 VII – Elaborar a proposta orçamentária da Câmara a ser incluída no orçamento do município 

até o dia 31 ( trinta e um ) de agosto: 

 

 VIII – Autografar os projetos de lei aprovados para a sua remessa ao Poder Executivo. 

 

Artigo 37 – A mesa será composta de 01 (um ) presidente, 01 (um ) vice-presidente, 01 (um ) primeiro 

secretário, e 01 (um ) segundo secretário. 

 

§ 1º - Na composição da mesa, tanto quanto possível, será assegurado a representação proporcional dos 

partidos com assento na Câmara. 

 

§ 2º - No impedimento ou ausência do presidente ou vice-presidente o primeiro secretário, dando-se a 

substituição deste pelo segundo secretário, pela ordem, e deste pelo vereador mais votado. 

 

§ 3º - No caso de vaga, dar-se-á seu preenchimento por via de eleição nos moldes deste Regimento. 

 

§ 4º - No caso de vaga em todos os cargos da mesa, assumirá a presidência o vereador que mais 

recentemente tenha exercido cargo na mesa, ou na hipótese de inexistir tal situação, o mais votado, até 

que seja procedida nova eleição, a realizar-se dentro do prazo de 04 (quatro ) dias úteis. 

 



Artigo 38 – Os membros da mesa, em conjunto ou isoladamente, são passíveis de destituição, desde que 

exorbitem ou se omitam das atribuições fixadas neste Regimento, mediante resolução, aprovada por voto 

da maioria absoluta dos membros da Câmara, assegurada ampla defesa. 

 

§ 1º - O processo de destituição somente poderá ser instaurado mediante representação, escrita e 

fundamentada, firmada pela maioria absoluta dos membros da Câmara, que deverá ser lida em plenário, e 

far-se-á acompanhar dos necessários subsídios probatórios 

 

§ 2º - Lida em plenário a representação, constituir-se-á a comissão processante, aplicando- se ao 

procedimento, no que couber, o disposto no previsto neste Regimento. 

 

 

SEÇÃO I 

DO PRESIDENTE 

 

 

Artigo 39 – O presidente é o representante legal da Câmara, quando ela haja de pronunciar-se individual 

ou coletivamente, cabendo-lhe dirigir os trabalhos, fiscalizar sua ordem, defender institucionalmente o 

Poder, tudo de conformidade com a lei Orgânica e com este Regimento. 

 

Artigo 40 – Compete ao Presidente, além das atribuições contida neste Regimento e na Lei Orgânica: 

 

 I – Quanto às atividades legislativas: 

 

a) Convocar sessão legislativa extraordinária, para instalação solene da 

legislatura, expedindo as notificações devidas; 

b) Distribuir as proposições, os processos e os documentos às comissões, em razão 

de sua competência, e incluí-los na pauta: 

c) Observar e fazer observar os prazos do processo legislativo, bem como os 

concedidos às comissões e ao prefeito: 

d) Ordenar o retorno ao plenário dos processos encaminhados às comissões, nos 

casos previstos neste Regimento: 

e) Encaminhar projetos de lei a sanção, pelo o chefe do Poder Executivo: 

f) Promulgar leis, nas hipóteses previstas na lei Orgânica: 

g) Homologar a designação de membros de comissão especial de inquérito ou de 

comissão de representação indicados previamente: 

h) Fazer publicar os atos da mesa da presidência, bem como os decretos 

legislativos e resoluções, além de lei promulgada: 

i) Proibir a publicação de pronunciamento que contenha injúrias as instituições, 

propaganda de guerra, subversão da ordem, incitação a desordem, preconceito de raça, cor ou 

religião, ou que importem crime contra a honra ou incentivo à pratica de delito: 

j) Despachar e encaminhar indicações e requerimentos: 

k) Convocar quando necessário, os presidentes das comissões permanentes, 

visando a adoção de providências necessárias ao andamento dos trabalhos legislativos; 

l) Convocar a reunião do colégio de líderes e presidi-la; 

m) Interpretar, cumprir e fazer cumprir as normas deste Regimento; 

n) Responder aos requerimentos enviados à mesa diretora pelos vereadores, no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, prorrogável por mais uma vez; 

II – Quanto às sessões: 

a) Convocar, abrir, presidir, suspender, encerrar e prorrogar as sessões, 

interpretando, observando e fazendo observar as normas da Lei Orgânica e as deste 

Regimento; 

b) Manter a ordem das sessões, advertir os assistentes, retirá-los do recinto, 

podendo solicitar a força necessária para esse fim; 

c) Determinar ao secretário a leitura da ata do expediente das representações e das 

comunicações, que atender necessárias, dando-lhes o destino conveniente; 

d)  Determinar, de oficio ou a requerimento de qualquer vereador, por ocasião das 

votações, a verificação de quorum; 

e) Decidir as questões de ordem e mandar anotar em livro próprio os precedentes 

regimentais, para ulterior deliberação de casos semelhantes ou análogos; 



f) Conceder ou negar a palavra aos vereadores, a convidados especiais, a visitantes 

ilustres e a representantes de signatários de projetos de iniciativa popular; 

g) Interromper o orador que se desviar da questão do debate ou faltar com o 

respeito devido a Câmara ou a qualquer de seus membros, adverti-lo, chamá-lo à ordem, e, 

em caso de insistência, cassar-lhe a palavra, podendo, ainda, suspender a sessão, quando não 

atendido e as circunstâncias o exigirem; 

h) Chamar atenção do vereador, quando esgotar o tempo a que tem direito, 

avisando-o da aproximação do término; 

i) Anunciar a ordem do dia e submeter à discussão e votação a matéria dela 

constante, bem como proclamar o resultado das votações; 

j) Determinar a retirada de matéria de pauta para cumprimento de despacho, 

correção de erro ou omissão; 

L)   Convocar sessões ordinárias, extraordinárias, solene e especiais, nos termos 

deste Regimento; 

m) Convocar sessões legislativas extraordinárias, nos termos da Lei Orgânica do 

Município e deste Regimento; 

n) Observar e fazer observar os prazos regimentais. 

 

III – Quanto à administração da Câmara: 

 

a) Coordenar os serviços administrativos da Câmara, praticando todos os atos 

administrativos e legais necessários a seu bom funcionamento; 

b) Dirigir a polícia interna e o serviço de segurança da Câmara; 

c) Determinar a abertura de sindicância e inquéritos administrativos; 

d) Apresentar ao plenário, até o dia 20 (vinte) de cada mês, balancete 

circunstanciado alusivo ao mês anterior, nos termos do artigo 39, VII, da Lei Orgânica; 

e) Encaminhar, para parecer prévio, a prestação de contas da Câmara ao Tribunal 

de Contas dos Municípios; 

f) Proceder as licitações para compra, obras e serviços da Câmara, de acordo com 

a lei; 

g) Mandar prestar informações por escrito e expedir certidões requeridas para a 

defesa de direitos e esclarecimentos de situações, no prazo de 10 (dez) dias; 

h) Realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil e com membros 

da comunidade; 

i) Administrar os serviços da Câmara Municipal, fazendo lavrar os atos 

pertinentes a essa área de gestão. 

 

Artigo 41 – Compete, ainda, ao Presidente: 

 

I – Proferir o seu voto somente nas hipóteses previstas no artigo 40 da Lei Orgânica 

do Município: 

 

II – Representar a Câmara em juízo ou fora dele; 

 

III – Substituir o prefeito de acordo com o que dispões a Lei Orgânica do Município; 

 

IV – Encaminhar pedido de intervenção do Município; 

 

V – Dar posse aos vereadores, suplentes, prefeito e vice  - prefeito; 

 

VI – Executar as deliberações do plenário. 

 

 

SEÇÃO II 

DO VICE – PRESIDENTE 

 

Artigo 42  - O  Vice- Presidente  substituirá o presidente no exercício de suas funções, quando este 

encontrar-se impedido ou ausente. Ocasião em que deverá obedecer  todos os deveres e as atribuições 

inerentes a presidência.  

 



 

SEÇÃO III 

DO DECRETÁRIO 

 

 

Artigo 43 – São atribuições do secretário, além das estipuladas no artigo 42 da Lei Orgânica do 

Município: 

 

 I – Ler a matéria do expediente;  

 II – Anotar as discussões e votações; 

 III – Assinar, depois do presidente, as atas das sessões plenárias; 

 IV – Substituir o presidente, na ausência do Vice – Presidente. 

 

§ - Único – Compete ao Segundo Secretário obedecer as mesmas atribuições inerentes do primeiro 

Secretário, quando substituí-lo. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA SEGURANÇA INTERNA DA CÂMARA 

 

 

Artigo 44 – A segurança do edifício da Câmara Municipal compete à mesa, sob a direção do Presidente. 

 

Artigo 45 – Qualquer cidadão poderá assistir às sessões das galerias desde que guarde silêncio e respeito, 

sendo compelido a ausentar – se, de logo, do recinto caso perturbe os trabalhos com aplausos ou 

manifestações de reprovação e não obedeça às eventuais advertências do Presidente ou de quem venha a 

substituí – lo. 

 

§ - Único – O presidente deverá suspender a sessão quando não conseguir, por simples advertência, 

manter a ordem. 

 

Artigo 46 – No recinto do plenário, somente serão admitidos, durante as sessões, os vereadores, 

servidores em serviço, convidados e assessores parlamentares determinados pela Presidência da Câmara. 

 

Artigo 47 – Nas dependências internas da Câmara Municipal de Crateús, é proibido o porte de armas. 

 

§ - Único – Sendo o infrator membro da Câmara, ou seu servidor, o fato será considerado como conduta 

incompatível com o decoro parlamentar, ou falta grave respectivamente. 

 

 

TÍTULO VII 

DAS COMISSÕES 

 

CAPÍTULO I 

DAS COMISSÕES 

 

SEÇÃO I 

DA FINALIDADE DAS COMISSÕES E DE SUAS FINALIDADES. 

 

Artigo 48 – As comissões são órgãos técnicos compostos de 03 (três) vereadores com a finalidade de 

examinar matéria em tramitação na Câmara e emitir parecer sobre a mesma, ou de proceder a estudos 

sobre assuntos de natureza essencial, ou, ainda, de investigar fatos determinados de interesses da 

administração. 

 

Artigo 49 – As comissões da Câmara são permanentes, especiais e de representação. 

 

Artigo 50 – Ás comissões permanentes incumbe estudar as proposições e assuntos distribuídos ao seu 

exame, manifestando sobre os mesmos sua opinião para orientação do plenário. 

 

§ - Único – São as seguintes comissões permanentes: 



 

 I – De legislação, justiça e redação final; 

 II – De finanças e orçamento; 

 III – De obras, serviço público e meio ambiente; 

 IV – De educação, saúde e assistência; 

 V – De fiscalização e controle. 

 

Artigo 51 – As comissões especiais destinadas a proceder a estudo de assuntos de pessoal interesse do 

legislativo terão sua finalidade especificada na resolução que se constituir, a qual indicará também o 

prazo para apresentarem o relatório de seus trabalhos. 

 

Artigo 52 – A Câmara poderá constituir comissões especiais de inquérito com a finalidade de apurar 

irregularidades  administrativas do executivo, legislativo, da administração indireta e da própria Câmara, 

não podendo, porém,, ser criadas novas comissões de inquérito quando, ao menos, 02 (duas) se 

encontrarem em funcionamento. 

 

§ - Único – As denúncias sobre irregularidades e a indicação das provas deverão constar de requerimento 

que solicitar a instituição de comissão de inquérito. 

 

Artigo 53 – A Câmara constituirá comissão processante para o fim de apurar a prática de infração político 

– administrativa do Prefeito ou do vereador, observando o disposto na Lei Federal aplicável e demais 

dispositivos cabíveis. 

 

Artigo 54 – As comissões de representação serão constituídas para representar a Câmara em atos externos 

de caráter cívico ou cultural, dentro ou fora do território do município. 

 

 

 

SEÇÃO II 

DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES E SUAS MODIFICAÇÕES 

 

 

Artigo 55 – Os membros das comissões permanentes serão eleitos na sessão seguinte à da eleição da 

mesa, por um período de 02 (dois ) anos, mediante escrutínio público, considerando – se eleito, em caso 

de empate, o vereador do partido ainda não representado em outra comissão, ou vereador não eleito para 

nenhuma comissão, ou, finalmente, o vereador mais votado nas eleições municipais. 

 

§ - 1º - Far - se- à votação separada para cada comissão, através de cédulas impressas, datilografadas ou 

manuscritas, assinadas pelos volantes, com indicação dos nomes dos votados e da legenda partidária 

respectiva. 

 

§ - 2º - Na organização das comissões permanentes, obedecer – se- à ao disposto no artigo 38 da Lei 

Orgânica do Município, não podendo ser eleitos para integrá-las o Presidente da Câmara, o vereador que 

não se achar em exercício e o suplente deste. 

 

§ - 3º - O vice – Presidente, o Secretário e o suplente de Secretário somente poderão participar de 

comissões permanentes quando não seja de outra forma possível compô-lo adequadamente. 

 

Artigo 56 – As comissões especiais serão constituídas por propostas da mesa ou  de pelo menos 03 (três ) 

vereadores, através de resolução que atenderá ao disposto no artigo 50 deste Regimento. 

 

§  1º - O presidente da Câmara indicará os membros das comissões especiais, observada a composição 

partidária sempre que possível.    

 

§ 2º - A comissão especial extinguir –se – à findo o prazo de sua duração indicado na resolução Que a 

constituiu, haja ou não concluído os seus trabalhos. 

 

3 º - A comissão especial relatará suas conclusões ao, plenário, através de seu presidente, sob a forma de 

parecer fundamentado e, se houver que propor medidas, oferecerá projeto de resolução. 

 



Artigo 57 – Às comissões de inquérito aplica- se o disposto no artigo anterior. 

 

Artigo 58 – Os membros das comissões permanentes serão destituídos caso não compareçam a 03 (três ) 

reuniões consecutivas ordinárias, ou 05 (cinco) reuniões intercaladas da respectiva comissão, salvo 

motivo de força maior, devidamente comprovado. 

 

§ 1º - A destituição dar – se –a por simples petição de qualquer vereador, dirigida ao presidente da 

Câmara, que, após comprovar a autenticidade da denuncia, declarará vago o cargo. 

 

§ 2º - Do ato do presidente caberá recurso para o plenário, no prazo de 03 (três) dias. 

 

Artigo 59 – O presidente da Câmara poderá substituir, a seu critério, qualquer membro da comissão 

especial ou de comissão de representação. 

 

§ Único – O disposto neste artigo não se aplica aos membros de comissão permanente, Processante e de 

inquérito. 

 

Artigo 60 – As vagas nas comissões por renúncia, destituição, ou por extinção ou perda de mandato de 

vereador serão supridas por livre designação de qualquer vereador pelo presidente da Câmara. 

 

SEÇÃO III 

DO FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES 

 

 

Artigo 61 – As comissões permanentes, logo que constituídas, reunir – se – ão para eleger os respectivos 

presidentes e vice – presidentes, determinar os dias e horários em que se reunirão ordinariamente. 

 

§ Único – O Presidente será substituído pelo o Vice – Presidente e este pelo terceiro membro da 

comissão. 

 

Artigo 62 – As comissões permanentes não poderão reunir – se, salvo para emitir parecer em matéria 

sujeita a regime de urgência no período destinado à Ordem do Dia da Câmara, quando então, a sessão 

plenária será suspensa, de ofício, pelo Presidente da Câmara. 

 

Artigo 63 – As comissões permanentes poderão reunir – se extraordinariamente sempre que necessário, 

presentes pelo menos 02 (dois) de seus membros, devendo, para tanto, ser convocadas pelo respectivo 

presidente no curso de reunião ordinária da comissão. 

 

Artigo 64 – Das reuniões de comissões permanentes lavra –se - à ata em livros próprios, pelo funcionário 

incumbido de servi-la, a qual será assinada por todos os membros do órgão. 

 

Artigo 65 – Compete aos presidentes das comissões permanentes: 

 

 I – convocar reuniões extraordinárias da comissão respectiva por aviso afixado no 

recinto da Câmara; 

 II – Presidir as reuniões da comissão e zelar pela ordem do trabalho; 

 III – Receber as matérias destinadas à comissão e designar – lhe relator, ou reserva – 

se para relatá-la pessoalmente;  

 IV – Fazer observar os prazos dentro dos quais da comissão deverão desincumbir – 

se de seus misteres; 

 V – Representar a comissão nas relações com a mesa e o plenário; 

 VI – Conceder vista de matéria por 03 (três) dias ao membro da comissão que o 

solicitar, salvo no caso de tramitação em regime de urgência. 

 

Artigo 66 – Encaminhado qualquer expediente ao presidente de comissão permanente, este designar –lhe 

– à em 48 (quarenta e oito) horas, se não se reservar a emissão do parecer, o qual deverá ser apresentado 

em 07 (sete) dias. 

 

Artigo 67 – É de (10) dias o prazo para qualquer comissão permanente pronunciar-se a contar da data do 

recebimento da matéria por seu presidente. 



 

Artigo 68 – As comissões poderão solicitar ao plenário a requisição ao Prefeito das informações que 

julgarem necessárias, desde que se refiram a proposições sob a sua apreciação, caso em que o prazo para 

emissão de parecer ficará automaticamente prorrogado por tanto dias quantos restarem para o seu 

esgotamento. 

 

§ Único – O disposto neste artigo aplica-se aos casos em que as comissões, atendendo a natureza do 

assunto, solicitem assessoramento externo de qualquer tipo, inclusive a instituição oficial ou não oficial. 

 

Artigo 69 – As comissões permanente deliberarão, por maioria de votos, sobre o pronunciamento do 

relator, o qual, se aprovado, prevalecerá como parecer. 

 

§ 1º - Se forem rejeitadas as conclusões do relator, o parecer consistirá da manifestação em contrário, 

assinando-o o relator como vencido. 

 

§ 2º -  O membro da comissão que concordar com relator, exarará, ao pé de pronunciamento daquele, a 

expressão “pelas  conclusões” seguida de sua assinatura. 

 

§ 3º - A aquiescência às conclusões do relator poderá ser parcial, ou por fundamento diverso, hipótese em 

que o membro da comissão que a manifestar usará a expressão “de acordo, com restrições”. 

 

§ 4º - O parecer da comissão deverá ser assinado por todos os seus membros, sem prejuízo de 

apresentação do voto vencido em separado, quando o requeira o seu autor ao presidente da comissão e 

este defira o requerimento. 

 

§ 5º - O parecer da comissão poderá sugerir substitutivo à proposição, ou emendas à mesma. 

 

Artigo 70 – Quando a comissão de legislação, justiça e redação final manifestar-se sobre o veto, 

produzirá, com o parecer, projeto e decreto legislativo, propondo a rejeição ou a aceitação do mesmo. 

 

Artigo 71 – Quando a proposição for distribuída a mais de uma comissão permanente da Câmara, cada 

uma delas emitirá o respectivo parecer separadamente, a começar pela comissão de justiça e redação final, 

devendo manifestar-se por último a comissão de finanças e orçamento. 

 

§ Único – No caso deste artigo, os expedientes serão encaminhados de uma comissão para outra pelo 

respectivo presidente. 

 

Artigo 72 – Qualquer vereador ou comissão poderá requerer, por escrito, ao plenário a audiência da 

comissão a que a proposição não tenha sido previamente distribuída, devendo fundamentar detidamente o 

requerimento. 

 

§ Único – Caso o plenário acolha o requerimento, a proposição será enviada a comissão, que se 

manifestará nos mesmos prazos a que se refere o artigo 66 e 67. 

 

Artigo 73 – Sempre que determinada proposição tenha tramitado de uma para outra comissão, ou somente 

por determinada comissão sem que haja oferecido, no prazo, o parecer respectivo, inclusive na hipótese 

do artigo 64, o Presidente da Câmara designará relator “ad hoc “ para produzi-lo no prazo de 05 (cinco) 

dias. 

 

§ Único – Escoado o prazo do relator “ad hoc “ senha que tenha sido proferido o parecer, a matéria, ainda 

assim, será incluída na na mesma ordem do dia da proposição a que se refira, para que o plenário se 

manifeste sobre a dispensa do mesmo. 

 

Artigo 74 – Somente serão dispensados os pareceres das comissões por deliberação do plenário, mediante 

requerimento escrito de vereador ou solicitação do Presidente da Câmara, por despachos nos autos, 

quando se tratar de proposição em regime de urgência especial. 

 

§ 1º - A dispensa do parecer será determinada pelo Presidente da Câmara, na hipótese do artigo 71, 

quando tratar-se das matérias dos artigos    e    . 

 



§ 2º - Quando for recusada a dispensa de parecer, o Presidente, em seguida, sorteará relator para proferi-

lo, oralmente, perante o plenário antes de iniciar-se a votação da matéria. 

 

 

SEÇÃO IV 

DA COMPETÊNCIA DAS COMISSÕES PERMANENTES 

 

Artigo 75 – Compete a comissão de legislação, justiça e redação final manifestar-se sobre todos os 

assuntos entregues à sua apreciação nos aspectos constitucional e legal e, quando já aprovados pelo 

plenário, analisá-lo sob o aspecto lógico e gramatical, de modo a adequar ao bom vernáculo o texto das 

proposições. 

 

§ 1º - Salvo expressa disposição em contrario deste Regimento interno, é obrigatória a audiência da 

comissão de legislação, justiça e redação final em todos os projetos de lei, decreto legislativo e resoluções 

Que tramitarem pela Câmara. 

 

§ 2º - Concluindo a comissão de justiça pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de um projeto, seu 

parecer seguirá ao plenário para ser discutido e, somente quando for rejeitado, prosseguirá aquele sua 

tramitação. 

 

§ 3º - A comissão de legislação, justiça e redação final manifestar –se – à sobre o mérito da proposição, 

assim entendida a colocação do assunto sob a prisma de sua conveniência, utilidade e oportunidade nos 

casos seguintes: 

 

a) Organização administrativa da Prefeitura e da Câmara; 

b) Criação de entidade de administração indireta ou de fundação; 

c)  Aquisição e alienação de bens imóveis; 

d) Firmatura de convênios e consórcios; 

e) Concessão de licença ao Prefeito ou ao vereador; 

f) Alteração de denominação de prédios municipais e logradouros. 

 

 

Artigo 76 – Compete a comissão de orçamento e finanças opinar obrigatoriamente sobre todas as matérias 

de caráter financeiro, e, especialmente, quando for o caso de: 

 I – Proposta orçamentária: 

 II – Orçamento plurianual; 

 III – Proposições referentes a matérias tributárias, abertura de créditos, empréstimos 

públicos e as que, direta ou indiretamente, alterem a despesa ou a receita do Município, acarretem 

responsabilidade ao erário municipal ou interessem ao crédito e ao patrimônio público municipal; 

 IV – Proposições que fixem ou aumentem os vencimentos do funcionalismo e que 

fixem ou atualizem os subsídios dos Vereadores e do Prefeito e a verba de representação do Prefeito, Vice 

– Prefeito e do Presidente da Câmara. 

 

Artigo 77 – Compete à comissão de obras, serviço público e meio ambiente opinar nas matérias referentes 

a quaisquer obras, empreendimentos e execução de serviços públicos locais e ainda sobre assuntos ligados 

às atividades produtivas em geral, oficiais ou particulares. 

 

§ Único – A comissão de obras, serviços públicos e meio ambiente opinará, também, sobre matéria do 

artigo 74, parágrafo 3º, e sobre o plenário de desenvolvimento do município e suas alterações. 

 

Artigo 78 – Compete à  comissão de educação, saúde e assistência manifestar- se em todos os projetos e 

matérias que versem sobre assuntos educacionais e artísticos, inclusive patrimônio histórico, desportivos 

e relacionados com saúde, saneamento, assistência e previdência social em geral. 

 

§ Único – A comissão de educação, saúde e assistência apreciará obrigatoriamente as proposições que 

tenha por objetivo: 

 

a) Concessão de bolsas e estudos; 

b) Reorganização administrativa da Prefeitura nas áreas de educação e saúde; 

c) Implantação de centros comunitários sob auspício oficial. 



 

Artigo 79 – As comissões permanentes, a que tenha sido distribuída determinada matéria, reunir-se-ão 

conjuntamente para proferir parecer único no caso de proposição colocada no regime de urgência especial 

de tramitação e sempre quando o decidirem os respectivos membros, por maioria, nas hipóteses dos 

artigos 71 e 74, parágrafo 3º, alínea “a”. 

 

§ Único – N a hipótese deste artigo, o presidente da comissão de legislação, justiça e redação final 

presidirá as comissões reunidas, substituindo-o, quando necessário, o presidente de outra comissão por ele 

indicado. 

 

Artigo 80 – Sempre que determinada proposição haja sido distribuída a todas as comissões permanentes 

da Câmara, por ser obrigatória a sua manifestação quanto ao mérito, e tiver parecer contrário de cada uma 

delas, haver –se - à por rejeitado. 

 

§ Único – O disposto neste artigo não se aplica à proposta orçamentária, ao veto e ao exame das contas do 

executivo. 

 

Artigo 81 – Quando tratar-se veto somente se pronunciará a comissão de justiça, legislação e redação 

final, salvo se esta solicitar a audiência de outra comissão, com o qual poderá reunir-se em conjunto, 

observando o disposto no parágrafo único do artigo 78. 

 

Artigo 82 – Somente a comissão de finanças e orçamento serão distribuídos a proposta orçamentária e o 

processo referente às contas do executivo, acompanhado do parecer prévio correspondente, sendo-lhe 

vedado solicitar a audiência de outra comissão. 

 

§ Único – No caso deste artigo, aplicar –se – à, se a comissão manifestar-se no prazo, o disposto no 

parágrafo 1º do artigo 74. 

 

 

TÍTULO VIII 

DAS SESSÕES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Artigo 83 – Às sessões da Câmara Municipal serão observadas as seguintes regras: 

 

 I – Somente os vereadores podem permanecer nas bancadas a eles destinadas salvo 

em sessões especiais: 

 

 II – Nenhum vereador poderá referir-se à Câmara ou a qualquer de seus membros, e, 

de modo geral, aos chefes e membros dos poderes públicos de forma descortês ou injuriosa; 

 

 III – O vereador poderá manifestar-se, dentro do previsto neste Regimento Interno, 

para contestar acusação pessoal à própria conduta feita durante a discussão ou para contrariar opinião que 

lhe foi indevidamente atribuída. 

 

Artigo 84 – As sessões poderão ser ordinárias, extraordinárias e solenes, e somente poderão ser abertas 

com a presença de, quando menos, um terço (1/3) de seus membros. 

 

§ 1º - Ordinárias são realizadas em datas e horários previsto neste Regimento Interno, independentemente 

de convocação. 

 

§ 2º - Extraordinárias são as realizadas em hora diversa da fixada para as sessões ordinárias, mediante 

convocação, para apreciação de matéria em ordem do dia, para palestras e conferências e para ouvir 

titular de órgão ou entidade de administração municipal. 

 

§ 3º - Solene são as sessões convocadas para: 

 

 I – Dar posse ao Prefeito e vice – Prefeito 



 II – Comemorar fatos históricos, entre estes o aniversário desta cidade de Crateús; 

 III – Instalar legislatura; 

 IV – Proceder a entrega de honrarias e outras homenagens que a Câmara entender 

relevantes. 

 

Artigo 85 – As sessões ordinárias terão início às 19 (dezenove) horas, tendo a duração máxima de 03 

(três) horas, a se realizar no dia de Quinta feira. 

 

§ 1º - A prorrogação das sessões ordinárias poderá ser determinada pelo plenário, por proposta do 

Presidente da Câmara, ou a requerimento verbal do vereador pelo tempo estritamente necessário, nunca 

inferior a 15 (quinze) minutos, à conclusão de votação de matéria já discutida. 

 

§ 2º - A sessão não poderá ser encerrada enquanto não forem deliberadas as matérias constantes da ordem 

do dia. 

 

§ 3º - Se, à hora regimental, não estiverem presentes os membros da mesa, assumirá a presidência e abrirá 

a sessão o vereador mais idoso dentre os presentes. 

 

Artigo 86 – As sessões extraordinárias e solenes serão convocadas pelo Presidente da Câmara, de ofício, 

ou por deliberação do plenário, a requerimento de, pelo menos, um terço (1/3) de seus membros. 

 

§ 1º - A convocação extraordinária da Câmara cabe, ainda, também, ao Prefeito. 

 

§ 2º - O presidente fixará, com antecedência, a data, horário e a ordem do dia da sessão extraordinária, 

comunicando à Câmara em sessão ou através de expediente pessoal e escrito a todos os vereadores. 

 

§ 3º - A duração das sessões extraordinárias será a mesma das ordinárias. 

 

Artigo 87 – A sessão poderá ser suspensa para: 

 

 I – Preservação da ordem; 

 II – Permitir, quando necessário, que comissão apresente parecer verbal ou escrito; 

 III – Entendimento de lideranças sobre matéria em discussão; 

 IV – Recepcionar visitantes ilustres. 

 

Artigo 88 – A sessão será encerrada à hora regimental ou: 

 

 I – Por falta de “quorum” regimental, para o prosseguimento dos trabalhos; 

 II – Quando esgotado a matéria da rodem do dia, não houver oradores para 

explicações pessoais; 

 III – Em caráter excepcional, por motivo de luto nacional, pelo falecimento de 

autoridade, ou por calamidade pública, em qualquer fase dos trabalhos, mediante deliberação plenária; 

 IV – Por motivo grave. 

 

 

CAPÍTULO II 

DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS 

 

 

Artigo 89 – as sessões ordinárias e extraordinárias compor-se-ão de duas partes: 

 

 I – Expediente; 

 II – Ordem do dia 

 

 

CAPÍTULO III 

DA ORDEM DOS DEBATES 

 

 

SEÇÃO I 



DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 

Artigo 90 – Os debates devem realizar-se em ordem e solenidades próprias das normas do legislativo, não 

podendo o vereador fazer uso da palavra sem que o Presidente a conceda. 

 

§ 1º - Os vereadores deverão permanecer nas respectivas bancadas no decorrer da sessão. 

 

§ 2º - O orador, ao iniciar, dirigirá a palavra ao Presidente aos demais edis. 

 

§ 3º - O orador deverá falar da tribuna, e, quando da bancada, manter –se – à de pé e de frente para a 

mesa. 

 

§ 4º - Nenhuma conversação será permitida no recinto do plenário em tom que dificulte a leitura do 

expediente, a chamada, as deliberações da mesa e dos debates. 

 

 

SEÇÃO II 

DO USO DA PALAVRA 

 

 

Artigo 91 – O vereador poderá falar; 

 

 I – Por cinco (05 ) minutos, sem apartes; 

a) Para retificar ou impugnar a ata; 

b) Se o autor de proposição ou líder de bancada, para encaminhar votação; 

c) Para justificativa de voto; 

d) Para explicação pessoal; 

e) Para formular questões de ordem, ou pela ordem, nos devidos termos do artigo 

90, inciso V, deste Regimento Interno. 

II – Por dez (10) minutos, com apartes; 

a) Para discutir requerimento e aprovar a redação final dos projetos; 

b) Para tratar de assunto de sua livre escolha durante o expediente; 

c) Para discutir projetos; 

d) Para discutir projetos de matéria não prevista neste Regimento. 

 

§ 1º - O tempo de que dispuser o vereador começará a fluir no instante em que lhe for dada a palavra. 

 

§ 2º - Quando o orador for interrompido em seu pronunciamento, exceto por aparte concedido, o prazo de 

interrupção não será computado no tempo que lhe cabe. 

 

Artigo 92 – É vedado ao vereador desviar-se da matéria em debate quando estiver com a palavra ou 

quando estiver aparteando. 

 

Artigo 93 – O vereador poderá ter  seu pronunciamento interrompido: 

 

 I – Para comunicação importante e inadiável à Câmara; 

 II – Para recepção de visitantes ilustres; 

 III – Para votação de requerimento de prorrogação da sessão, quando o prazo desta 

estiver por esgotar-se; 

 IV – Por Ter transcorrido o tempo regimental; 

 V – Para formulação de questão de ordem ou manifestação pela ordem. 

a) Pela ordem é quando o vereador deseja chamar à ordem dos trabalhos; 

b) Questão de ordem diz respeito à infração ou transgressão à ordem regimental. 

 

 

SEÇÃO III 

DOS APARTES 

 

 



Artigo 94 – Aparte é a intervenção breve e oportuna ao orador para indagação, esclarecimento ou 

contestação a pronunciamento do vereador que estiver com a palavra. 

 

§ 1º - O vereador, para apartear, solicitará permissão do orador, permanecendo sentado. 

 

§ 2º - É vedado ao vereador que estiver ocupado a presidência apartear. 

 

Artigo 95 – Não é permitido o aparte: 

 

 I – À palavra do Presidente, quando na direção dos trabalhos; 

 II – Quando o orador não concede-lo; 

 III – Paralelo ou nas situações de uso da palavra em que não caiba aparte. 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA ORDEM E DAS QUESTÕES DE ORDEM. 

 

 

Artigo 96 – Em qualquer fase dos trabalhos da sessão, poderá o vereador falar,” pela ordem”, para 

reclamar a observância da ordem do encaminhamento dos debates. 

 

§ Único – O presidente não poderá recusar a palavra ao vereador que solicitar “pela ordem”, mas poderá 

interrompe-lo e cassar-lhe a palavra se não verificar procedentes as alegativas. 

 

Artigo 97 – toda dúvida na aplicação do disposto neste Regimento Interno pode ser suscitada em “questão 

de ordem”, com a respectiva menção do artigo infringido. 

 

§ 1º - É vedado formular, simultaneamente, mais de uma (01) questão de ordem. 

 

§ 2º - As “questões de ordem”, devidamente formuladas, serão imediatamente deliberadas pelo 

Presidente. 

 

§ 3º - Não poderá ser formulada nova questão de ordem se existir outra ainda em fase de pendência. 

 

 

CAPÍTULO V  

DO RECURSO DAS DECISÕES DO PRESIDENTE 

 

 

Artigo 98 – Das decisões da presidência, cabe recurso ao plenário. 

 

§ Único – O recurso não terá efeito suspensivo, salvo quando a decisão versar sobre recebimento de 

emenda, caso em que o projeto respectivo terá sua votação suspensa até decisão pelo plenário do recurso 

interposto. 

 

Artigo 99 – O recurso deve ser interposto por escrito, no prazo de (quarenta e oito) horas contado da 

decisão. 

 

§ 1º - Na hipótese do disposto no parágrafo único do artigo antecedente, Segunda parte, o recurso poderá 

ser formulado verbalmente, em sessão, sendo considerado prejudicados se até (uma) hora após o 

encerramento não for devidamente fundamentado por escrito. 

 

§ 2º - No prazo improrrogável de (quarenta e oito) horas, o Presidente poderá rever a decisão recorrida, 

ou, caso contrário, encaminhar o recurso a comissão de legislação, justiça e redação final. 

 

§ 3º - No prazo improrrogável de (quarenta e oito) horas, a comissão de legislação, justiça e redação final 

emitirá parecer sobre o recurso. 

 

§ 4º - O recurso e o parecer da comissão serão imediatamente incluídos na pauta da ordem do dia, para 

apreciação plenária, em discussão única. 



 

§ 5º - A decisão do plenário é irrecorrível. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS ATAS E DOS ANAIS 

 

 

Artigo 100 – De cada sessão plenária, lavrar- se – à, além de ata destinada aos anais com todos os 

detalhes de acordo com o apontamento apurado pelo o secretário, outra, resumida, da qual deverá constar 

uma exposição suscinta dos trabalhos, com o fito de ser lida em sessão e apreciada pelo plenário, 

constando, em ambas, os nomes dos vereadores presentes à hora do início da sessão e no início da ordem 

do dia. 

 

§ 1º - Depois de lida, considerar- se –à aprovada a ata que não sofrer impugnações. 

 

§ 2º - Havendo impugnação, considerar – se- à a ata aprovada com restrições, devendo constar a 

retificação, se aceita pela presidência, na ata da sessão subsequente. 

 

§ 3º - Aprovada a ata, será a mesma assinada pelo o Presidente e  Secretário e suas páginas rubricadas pôr 

ambos. 

 

§ 4 º - Não havendo “quorum” para realização de sessão, será lavrado termo de ata, nele devendo constar 

o nome dos membros da edilidade presentes e o expediente despachado. 

 

Artigo 101 – todos os trabalhos de plenário devem ser registrados para que constem dos anais. 

 

Artigo 102 – Os documentos lidos em sessão serão mencionados em resumo na ata e integralmente nos 

anais. 

 

 

TÍTULO VIII  

DA ELABORAÇÃO LEGISLATIVA 

 

CAPÍTULO I  

DAS PRPOSIÇÕES 

 

 

Artigo 103 – Toda a matéria sujeita à apreciação da Câmara, de suas comissões, da mesa e da Presidência, 

tomara forma de proposição que comporta as seguintes espécies: 

 

I – projetos, contendo iniciativa de emenda à lei orgânica, de lei complementar, de lei ordinária, de 

decreto legislativo, de resolução e lei delegada; 

II – Indicações; 

III – Requerimentos 

IV – Emendas 

 

Artigo 104 – Somente serão recebidas pelo departamento legislativo, com indicação para a mesa, 

proposições redigidas com clareza, observada a técnica legislativa e que não contrariem normas 

constitucionais. 

 

§ 1º - As proposições em que se exige forma escrita deverão estar acompanhadas de justificativa escrita e 

estar assinadas pelo autor, e, nos casos previstos neste Regimento, pelos vereadores que o apoiarem. 

 

§ 2º - Havendo apoio, considera-se autor da proposição o primeiro signatário, cujo nome e assinatura 

deverão figurar com destaque. 

 

§ 3º - As proposições, para encaminhamento às comissões, obedecerá a seqüência numérica crescente, 

conforme registro no departamento legislativo da Câmara. 

 



Artigo 105 – Apresentada proposição com matéria idêntica ou semelhante à outra, já conhecida, 

prevalecerá esta. 

 

Artigo 106 – O departamento legislativo manterá sistema de controle da apresentação de proposições, 

fornecendo ao autor comprovante de entrega em que se ateste o dia e a hora da entrada. 

 

§ Único – Não se receberá proposição sobre matéria vencida, assim entendida: 

 

 I – Aquela que seja idêntica à outra, já comprovada ou rejeitada; 

 II – Aquela cujo teor tenha sentido oposto ao de outra, já aprovada. 

 

Artigo 107 – Ressalvadas as exceções previstas na Lei Orgânica, neste Regimento Interno ou em lei 

complementar, nenhum projeto de indicação será objeto de deliberação do plenário sem parecer das 

comissões competentes. 

 

§ Único – O autor da matéria poderá requerer seu retorno para a deliberação do plenário, quando esgotado 

o prazo de (quarenta e cinco) dias de tramitação, a partir da data de entrada na comissão de legislação, 

justiça e redação final, com ou sem parecer. 

 

Artigo 108 – A proposição poderá ser retirada pelo o autor mediante solicitação à mesa ou ao presidente 

das comissões, dentro do prazo de sua apreciação. 

 

Artigo 109 – Quando, por extravio ou retenção indevida, não for possível o andamento da proposição, 

vencido os prazos regimentais, a mesa fará reconstituir o processo respectivo, pelos os meios a seu 

alcance, e providenciará sua ulterior deliberação. 

 

Artigo 110 – Ao encerrar-se a legislatura, todas as proposições sobre as quais a Câmara não tenha 

deliberado definitivamente, serão arquivadas. 

 

 

SEÇÃO I  

DOS PROJETOS 

 

 

Artigo 111 – Os projetos com emenda elucidativa de seu objeto serão articuladas de conformidade com a 

técnica legislativa, redigidos de forma clara e precisa, não podendo conter artigos com matérias 

antagônicas ou sem relação entre si. 

 

Artigo 112 – Nenhum projeto será discutido e votado sem Ter sua inclusão na pauta da ordem do dia. 

 

Artigo 113 – Desde que os projetos estejam devidamente instruídos com pareceres das comissões 

competentes serão incluídos na ordem do dia, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias úteis. 

 

Artigo 114 – Ao término de cada sessão legislativa, deverá a Câmara Municipal, através de seu 

departamento legislativo, publicar a listagem de todos os projetos de lei e resoluções aprovados no 

período, constando o respectivo número, assunto e autor. 

 

 

SEÇÃO II  

DAS INDICAÇÕES 

 

 

Artigo 115 – Indicação é a proposição em que o vereador solicita a manifestação da Câmara Municipal 

sobre determinado assunto, objetivando a elaboração de projetos a respeito de matéria de competência do 

Executivo. 

 

§ 1º - As indicações recebidas pela mesa serão lidas e encaminhadas às comissões com que se 

relacionarem, que emitirão pareceres nos prazos previstos neste Regimento Interno. 

 



§ 2º - Emitidos os pareceres de que tratam o parágrafo anterior, as indicações serão encaminhadas ao 

poder Executivo, desde que aprovadas pelo plenário. 

 

§ 3º - Se qualquer comissão concluir pelo oferecimento de projeto, dará conhecimento dessa decisão ao 

autor, ficando a critério deste apresentá-lo ou não. 

 

 

SEÇÃO III  

DOS REQUERIMENTOS 

 

 

Artigo 116 – Requerimento é a proposição dirigida à mesa ou ao Presidente por vereador ou comissão 

sobre matéria de competência da Câmara Municipal. 

 

§ 1º - Os requerimentos, quanto à competência decisória, são: 

 

 I – Sujeitos à decisão do presidente; 

 II – Sujeitos à decisão do plenário. 

 

§ 2º - Quanto à forma, os requerimentos são: 

 

 I – Verbais; 

 II – escritos. 

 

3º - Os requerimentos verbais ficam limitados ao máximo de 05 (cinco), sendo vedado a cada vereador 

apresentar mais de 01 (um) por sessão, devendo ser obedecida, para suas formulações, a ordem 

cronológica dos vereadores inscritos para os pedidos. 

 

 

SUBSEÇÃO I 

DOS REQUERIMENTOS SUJEITOS À DECISÃO DO 

PRESIDENTE 

 

 

Artigo 117 – Será decidido imediatamente pelo Presidente o requerimento verbal que solicite: 

 

 I – A palavra ou a sua desistência; 

 II – verificação de “quorum” na ensanchas das votações; 

 III – Verificação de votação pelo processo simbólico; 

 IV – A retirada, pelo autor, de proposição sem parecer ou com parecer contrário ao 

da comissão; 

 V – Esclarecimentos sobre a ordem dos trabalhos; 

 VI – A requisição de documentos, livros ou publicações existentes na Câmara 

Municipal sobre proposição em discussão; 

 VII – A anexação de proposições semelhantes; 

 VIII – Desarquivamento de proposição; 

 IX – Suspensão de sessão. 

 

Artigo 118 – Será despachado imediatamente pelo Presidente o requerimento escrito que requeira pleitos 

de pavimentação de via pública, drenagem, luz, telefone e outros serviços similares, devendo a mesa 

diretora aprovar e o Presidente da Câmara encaminhá-lo ao órgão competente. 

 

Artigo 119 – Será despachado pelo Presidente o requerimento escrito que solicite: 

 

 I – Criação de comissão de inquérito; 

 II – Informações oficiais. 

 

§ 1º - Os requerimentos de informações oficiais versarão sobre atos da mesa da Câmara Municipal, do 

Executivo Municipal, dos órgãos de entidade da administração direta e indireta municipais, das 



concessionárias e permissionárias de serviço público municipal e das entidades conveniadas ou 

consorciadas com o Município de Crateús. 

 

§ 2º - As informações solicitadas serão encaminhadas ao autor do requerimento, assim que recebidas, 

permanecendo cópia no setor competente dos serviços administrativos da Câmara. 

 

§ 3º - Não prestadas as informações no prazo legal, dar-se-à ciência do fato ao autor que poderá solicitar 

da mesa providências aplicáveis. 

 

SUBSEÇÃO II 

DOS REQUERIMENTOS SUJEITOS À DELIBERAÇÃO DO  

PLENÁRIO 

 

 

Artigo 120 – Dependerá de deliberação do plenário o requerimento que solicite: 

 

 I – retificação de ata; 

 II – Prorrogação da sessão; 

 III – Constituição da comissão de representação; 

 IV – Audiência de comissão não ouvida sobre a matéria em discussão; 

 V – Inclusão em ata de voto de pesar; 

 VI – Inversão da ordem do dia; 

 VII – Votação em destaque; 

 VIII – Votação da proposição por título, capítulo ou sessão. 

 

Artigo 121 – Dependerá de deliberação do plenário, sujeito à discussão, o requerimento verbal que verse 

acerca de adiamento da discussão ou votação e escrito que solicite: 

 

 I – Realização de sessão extraordinária ou especial; 

 II – Constituição de comissão especial; 

 III – Inserção em ata de voto de louvor, regozijo ou congratulações; 

 IV – Adiamento de discussão e votação; 

 V – Licença de vereador; 

 VI – Manifestação da Câmara, em caso de urgência, sobre qualquer assunto não 

específico neste Regimento; 

 VII – Inserção, nos anais, de documentos ou publicações de alto valor cultural, 

oficial ou não, podendo a Presidência determinar a audiência da comissão competente, antes de submetê-

lo ao plenário. 

 

 

SEÇÃO IV 

DAS EMENDAS 

 

 

Artigo 122 – Emenda é a proposição apresentada como acessória de outra, podendo ser: 

  

 I – Aditiva, isto é, aquela que deve ser apresentada ao projeto ou proposição a que 

adicione um parágrafo a um artigo, ou inclua um artigo inovados, objetivando o melhoramento do 

projeto; 

 II – Supressiva, ou seja, aquela que manda suprimir qualquer parte da principal; 

 III – Substitutiva, vale dizer, a que é apresentada como sucedânea de outra, em parte 

ou no todo, denominando-se, neste último caso, substitutivo geral; 

 IV – Modificativa, ou seja, aquela que altera a proposição principal, sem modificá-la 

essencialmente. 

 

§ Único – Denomina-se subemenda a emenda apresentada à outra. 

 

Artigo 123 – As emendas serão dirigidas à mesa ou ao Presidente da Câmara. 

 

 



TÍTULO IX 

DAS DELIBERAÇÕES 

 

 

Artigo 124 – As deliberações da Câmara Municipal dar-se-ão em 02 (dois) turnos em discussão e votação, 

com interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) horas, sendo tomadas segundo o “quorum” da maioria 

simples, sempre que não se exija a maioria absoluta ou a maioria de 2/3 (dois terços), conforme as 

determinações constitucionais, legais ou regimentais aplicáveis em cada caso. 

 

§ 1º - As deliberações de que trata o caput deste artigo, em dois turnos servirão apenas para matérias 

referentes ao Orçamento Municipal, e, as que venham ferir ou alterar a Lei Orgânica Municipal. 

 

§ 2º - Aprovadas as emendas em segundo (2º) turno, a proposição será submetida à redação final. 

 

 

CAPÍTULO I  

DA DISCUSSÃO 

 

 

Artigo 125 – Discussão é o debate em plenário sobre matéria sujeita à deliberação. 

 

§ 1º - Somente serão objeto de discussão as proposições constantes da ordem do dia, salvo quanto aos 

requerimentos nas hipóteses previstas neste Regimento. Em ambos os turnos, a discussão versará sobre o 

conjunto da proposição e emendas, se houver. 

 

§ 2º - Contendo o projeto número considerável de artigos, o plenário poderá decidir, a requerimento de 

qualquer vereador, que a discussão se faça por títulos, capítulos, ou seções. 

 

§ 3º - Tornando-se difícil o pronunciamento imediato do plenário, pelo número e importância das 

emendas oferecidas, qualquer vereador poderá requerer a remessa dos mesmos à comissão competente 

para apreciar-lhe o mérito, a qual se pronunciará em 48 (quarenta e oito ) horas, voltando a proposição à 

discussão na sessão imediata com parecer. 

 

Artigo 126 – O adiamento da discussão dar-se-à por deliberação do plenário a requerimento de qualquer 

vereador, apresentado antes de seu encerramento. 

 

§ 1º - O adiamento será proposto por tempo determinado. 

 

§ 2º - Aprovado adiamento da discussão, poderão os vereadores requerer vistas do projeto, sendo o prazo, 

comum, não superior ao do adiamento, o que será imediatamente deferido pela Presidência, salvo quando 

o adiamento destinar-se a audiência de comissão. 

 

§ 3º - Não se admitirá adiamento de discussão para os projetos em regime de urgência, salvo nas 

hipóteses em que o adiamento for praticado levando-se em consideração o prazo final. 

 

Artigo 127 – A proposição que não tiver sua discussão encerrada na mesma sessão, será apreciada na 

sessão imediata. 

 

Artigo 128 – O encerramento da discussão dar-se-à pela ausência de oradores. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA VOTAÇÃO  

 

 

Artigo 129 – Votação é o ato complementar da discussão, através do qual o plenário manifesta sua 

vontade deliberativa. 

 

§ 1º - O vereador que estiver presidindo a sessão terá direito a voto: 

 



 I – Na eleição da mesa; 

 II – Quando a matéria exigir, para sua aprovação, o voto favorável de dois terços 

(2/3) do total dos membros da Câmara; 

 III – Quando houver empate na votação; 

 IV – Nas votações secretas. 

 

§ 2º - O voto será secreto: 

 

 I – Na eleição da mesa; 

 II – Na deliberação sobre veto; 

 III – No julgamento do Prefeito por infração político - administrativa; 

 IV – Na deliberação sobre perda de mandato do vereador; 

 V – Na deliberação sobre destituição de membros da mesa. 

 

§ 3º - Será nula a votação que não for processada nos termos deste artigo. 

 

§ 4º - Quando, no caso de uma votação esgotar-se o tempo destinado à sessão, este será como prorrogado, 

até que se conclua a votação da matéria, ressalvada a hipótese da falta de número para deliberação, caso 

em que a sessão será encerrada imediatamente. 

 

Artigo 130 – A votação da proposição principal, em ambos os turnos, será global, ressalvados os 

destaques e as emendas. 

 

§ 1º - As emendas serão votadas, uma a uma, salvo deliberação do plenário. 

 

§ 2º - Partes da proposição principal, ou partes de emenda, assim entendido texto integral de artigo, 

parágrafo, inciso ou alínea, poderão Ter votação em destaque, a requerimento de qualquer vereador, 

aprovado pelo plenário. 

 

§ 3º - A parte destacada será votada separadamente depois da votação da proposição principal ou antes 

dela, quando a parte for de substitutivo geral. 

 

§ 4º - O requerimento de destaques deverá ser formulado antes de iniciada a votação da proposição ou da 

emenda a que se referir. 

 

 

SEÇÃO I  

DO ENCAMINHAMENTO DA VOTAÇÃO  

 

 

Artigo 131 – Anunciada a votação, somente os líderes ou vice-líderes de bancada, ou, ainda, o autor da 

proposição poderão encaminhá-la, mesmo que se trate de matéria não sujeita à discussão. 

 

§ Único – O tempo permitido para encaminhamento de votação será de 05 ( cinco) minutos. 

 

 

SEÇÃO II  

DO ADIAMENTO DA VOTAÇÃO  

 

 

Artigo 132 – O adiamento da votação depende de aprovação plenária, devendo o requerimento ser 

formulado após o encerramento da discussão. 

 

§ 1º - O adiamento será proposto por tempo determinado, sendo permitido a seu autor e aos líderes 

falarem 01 (uma) vez sobre o requerimento, por 10 ( dez ) minutos, sem apartes. 

 

§ 2º - Aprovado o adiamento da votação, poderá o vereador requerer vistas da proposição por prazo 

comum ao do adiamento, pedido que será imediatamente deferido pela presidência, salvo quando o 

adiamento destinar-se-à audiência de comissão. 

 



§ 3º - Não se permitirá adiamento de votação para projetos em regime de urgência, salvo nas hipóteses em 

que o adiamento for praticável, considerando-se o prazo final. 

 

 

SEÇÃO III 

DOS PROCESSOS DE VOTAÇÃO  

 

 

Artigo 133 – São 03 (três) os processos de votação: simbólico, nominal e secreto. 

 

§ Único – O início da votação e a verificação de quorum serão sempre precedidos ao soar do sinal 

eletrônico campainha. 

 

Artigo 134 – O processo simbólico de votação consiste na simples contagem de votos favoráveis e 

contrários, apurados pela forma estabelecida no parágrafo primeiro deste artigo. 

 

§ 1º - O presidente, ao anunciar a votação, determinará aos vereadores que ocupem seus lugares no 

plenário, convidando-os a permanecerem sentados os que estiverem favoráveis à matéria, procedendo-se, 

em seguida, à contagem e a proclamação do resultado. 

 

Artigo 135 – O processo nominal de votação consiste na contagem de votos favoráveis ou contrários, 

aqueles manifestados pela expressão “sim”, e estes externados pela expressão “não”, ou de abstenção 

declarada obtida com a chamada nominal dos vereadores pelo Senhor Secretário. 

 

§ 1º - É obrigatório o processo nominal nas deliberações que exijam a aprovação da maioria ou de 2/3 

(dois terços ) dos edis. 

 

§ 2º - A retificação de votos somente será admitida imediatamente após a repetição, pelo Secretário, da 

resposta de cada vereador. 

 

§ 3º - Os vereadores que adentrarem o recinto da Câmara, mais precisamente do plenário, após terem sido 

chamados, aguardarão a chamada do último nome da lista, quando, então, o Secretário deverá convidá-los 

a manifestar seu voto. 

 

§ 4º - O presidente anunciará o encerramento da votação e proclamará o resultado. 

 

§ 5º - Após proclamado o resultado, não mais será permitido o voto. 

 

§ 6º - A relação dos vereadores que votarem a favor ou contra o resultado, que se ausentarem ou 

abstiveram do voto, constará da ata da sessão. 

 

Artigo 136 – O voto de desempate do Presidente só é exercitável nas votações simbólicas e, nas nominais, 

somente quando tratar-se de matéria em que não vote. 

 

Artigo 137 – O processo de votação por escrutínio secreto consiste na contagem de votos depositados em 

uma urna exposta no recinto do plenário, observado o que se encontra adiante inferido: 

 

 I – Presença da maioria absoluta dos vereadores; 

 II – Cédula impressa, datilografada ou carimbada; 

 III – Destinação, pelo Presidente, de sala contígua ao plenário com cabina 

indevassável; 

 IV – Chamado do vereador para votação, recebendo dos fiscais ou dos 

escrutinadores sobrecarta na urna, contendo seu voto; 

 V – Colocação, pelo volante, de sobrecarta contendo seu voto na urna; 

 VI – Repetição da chamada dos vereadores ausentes; 

 VII – Abertura de urna, retirada das sobrecartas, conferências de seu número com o 

de volantes, pelos escrutinadores. 

 

 

SEÇÃO IV 



DA DECLARAÇÃO DE VOTO 

 

 

Artigo 138 – Declaração de voto é o pronunciamento do vereador acerca das razões que o levarem a 

manifestar-se favoravelmente ou não a matéria votada ou por qual motivo absteve-se. 

 

§ Único – Nas votações secretas, é vedado ao edil declarar seu voto. 

 

Artigo 139 – Após a votação, o vereador poderá fazer declarações de voto verbalmente ou por escrito, que 

constará nos anais da Câmara Municipal de Crateús. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA REDAÇÃO FINAL 

 

 

Artigo 140 – O projeto incorporado das emendas aprovadas em (segundo) turno, se houver, terá redação 

final elaborada pela comissão de legislação, justiça e redação final, observado o seguinte: 

 

 I – Elaboração, conforme o vencido, podendo a comissão de legislação, justiça e 

redação final determinar, sem alteração do conteúdo, correção de erros de linguagem e de técnica 

legislativa; 

 II – A comissão de legislação, justiça e redação final terá o prazo de 02 ( dois ) dias 

para confeccionar a redação final. 

 

Artigo 141 – Após a sua votação, o Presidente declarará aprovada a redação final. 

 

 

CAPÍTILO IV 

DA PREFERÊNCIA  

 

 

Artigo 142 – Preferência é a primazia de discussão e votação de uma proposição sobre outra ou outras. 

 

Artigo 143 – Na ordem adiante prevista, preferirão aos demais, para votação e discussão: 

 

 I – veto; 

 II – Matéria de iniciativa do Prefeito, cujo prazo de apreciação tenha sido decorrido; 

 III – Projeto de lei orçamentária; 

 IV – Matéria de iniciativa da mesa diretora; 

 V – Redação final; 

 VI – Matéria de cuja discussão tenha sido iniciada; 

 VII – Projetos em pauta, respeitada a ordem de procedência; 

 VIII – Demais proposições. 

 

Artigo 144 – Havendo mais de um substitutivo geral, caberá a preferência ao da comissão que tenha 

competência específica para opinar sobre o mérito da proposição. 

 

Artigo 145 – Nas demais emendas, terão preferência: 

 

 I – A supressiva sobre as demais; 

 II – A substitutiva sobre as aditivas e modificativas; 

 III – A de comissão sobre as dos vereadores; 

 IV – Os requerimentos, sujeitos à discussão ou votação, terão preferência pela 

ordem de apresentação. 

 

 

CAPÍTULO V  

DO REGIME DE URGÊNCIA  

 



 

Artigo 146 – A requerimento da mesa, de comissão, competente para opinar sobre matéria, ou de 1/3 (um 

terço) dos vereadores, devidamente fundamentado, o plenário poderá decidir pela tramitação de 

proposições em regime de urgência. 

 

Artigo 147 – O regime de urgência implicará: 

 

 I – No pronunciamento das comissões permanentes sobre a proposição, no prazo 

conjunto de (setenta e duas) horas, contado da aprovação do regime de urgência; 

 II – Inclusão da proposição na pauta da ordem do dia, na primeira sessão ordinária 

seguinte ao término do prazo fixado no inciso anterior, comparecer ou não. 

 

 

TÍTULO X 

DOS PROCEDIMENTOS ESPECIAIS 

 

 

CAPÍTULO I  

DA EMENDA À LEI ORGÂNICA  

 

 

Artigo 148 – Aplicam-se à proposta de emenda à Lei Orgânica as normas que regem as proposições em 

geral, no que não contrariem o disposto neste capítulo. 

 

Artigo 149 – Apresentada a proposta, será constituída comissão especial, composta de 09 (nove) 

membros, dentre os quais necessariamente dos que integram a comissão de legislação, justiça e redação 

final, sendo os demais indicados pelos líderes de bancada, observada a proporcionalidade partidária. 

 

§ 1º - Cabe a comissão a escolha de seu presidente e relator. 

 

§ 2º - Observar-se-à o disposto no artigo 52 da Lei Orgânica deste Município de Crateús ao disposto neste 

capítulo. 

 

 

CAPÍTULO II  

DO PLANO PLURIANUAL, DAS DIRETRIZES  

ORÇAMENTÁRIAS E DO ORÇAMENTO ANUAL. 

 

 

Artigo 150 – Aplicam-se aos projetos de lei do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e dos 

orçamentos anuais, naquilo que não contrarie o disposto neste capítulo, as regras deste Regimento Interno 

que regulam a tramitação das proposições em geral. 

 

Artigo 151 – Recebido o projeto, será distribuído em avulsos e remetidos imediatamente à comissão de 

orçamento e finanças, na forma do que estatui o artigo 76 (setenta e seis) deste Regimento interno, para 

manifestação em forma de parecer. 

 

§ 1º - O parecer sobre o projeto será, com abrevidade que o caso requer, encaminhado à mesa que o fará 

constar na pauta da ordem do dia das 03 (três) sessões ordinárias subsequentes, para recebimento de 

emendas no prazo regimental. 

 

§ 2º - Aprovadas as emendas, caberá a comissão de orçamento e finanças a elaboração da redação para o 

2º (segundo) turno. 

 

§ 3º - Observar-se-à, quanto ao mais, o elencado no artigo 107 da Lei Orgânica deste Município de 

Crateús. 

 

 

CAPÍTULO III 

DAS CONTAS 



 

 

Artigo 152 – As contas do Prefeito e da mesa da Câmara correspondentes a cada exercício financeiro, 

serão julgadas pela Câmara, através do parecer prévio to Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

Artigo 153 – Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas dos Municípios sobre as contas, o 

Presidente despachará imediatamente à comissão de orçamento e finanças para apreciação, e determinará 

sua publicação e a impressão de avulsos para distribuição aos vereadores. 

 

§ 1º - Para discutir o parecer, cada vereador disporá de 15 (quinze) minutos. 

 

§ 2º - Somente por deliberação de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara deixará de ser aprovado o 

parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios. 

 

Artigo 154 – Para apreciação das contas, a Câmara terá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados de seu 

recebimento, na forma do consignado no artigo 26 da Lei Orgânica deste Município de Crateús. 

 

Artigo 155 – Quanto mais observar-se-à o discriminado na Lei Orgânica, em seu artigo 23 (vinte e três) e 

seguintes. 

 

 

DO JULGAMENTO DO PREFEITO E SECRETÁRIOS 

MUNICIPAIS POR INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA. 

 

 

Artigo 156 – O julgamento do prefeito e dos secretários Municipais, por infração político-administrativa, 

estas compreendidas entre as previstas no Decreto-Lei número 201, de 27 de fevereiro de 1.967, seguirá o 

procedimento regulado neste capítulo. 

 

Artigo 157 – Recebida a denúncia, o Presidente da Câmara determinará sua leitura e consultará o plenário 

sobre seu recebimento na 1º (primeira) sessão ordinária que se realizar, após o conhecimento daquela. 

 

§ 1º - A denúncia conterá em seu bojo, devidamente, a exposição dos fatos e indicações das provas. 

 

§ 2º - A denúncia somente será recebida pelo Presidente da Câmara em sua modalidade escrita. 

 

Artigo 158 – Após o recebimento da denúncia pelo Presidente, este fará constituir, com o auxílio da mesa, 

comissão processante. 

 

Artigo 159 – Ficará impedido de votar e integrar a comissão processante o vereador denunciante. 

 

§ Único – Sendo o denunciante o Presidente da Câmara, além de enquadrar-se no “caput” deste artigo, 

deverá transmitir a Presidência a seu substituto legal. 

 

Artigo 160 – Instalada a comissão, será notificado o denunciado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, com 

a remessa da cópia da denúncia, para, querendo, apresentar defesa que julgar necessária, nela devendo 

indicar sua produção de provas, bem ainda seu rol testemunhal. 

 

§ 1º - O número de testemunhas a ser apresentada pelo denunciado será, no máximo, de 10 (dez). 

 

§ 2º - Se o denunciado estiver em local incerto e não sabido, far-se-à a notificação por via editalícia, a ser 

publicado por 02 (duas) vezes, com intervalo de 07 (sete) dias, no Diário Oficial do estado, de 

responsabilidade da imprensa Oficial do Estado do Ceará – IOCE. 

 

§ 3º - O prazo para apresentação da defesa de que trata o caput deste artigo é de 10 (dez) dias. 

 

Artigo 161- Transcorrido o prazo do oferecimento da defesa, a comissão processante emitirá parecer no 

prazo de 05 (cinco) dias, ensanchas na qual reportar-se-à acerca do prosseguimento ou não da denúncia, 

inobstante haja ou não sido aquela ofertada. 

 



§ 1º - Sendo pelo o arquivamento o parecer, submetê-lo-à à deliberação do plenário o Presidente, que 

deverá acatá-lo acaso aquele se manifeste favoravelmente por maioria absoluta de votos. 

 

§ 2º - Sendo o parecer pelo o prosseguimento da denúncia, proceder-se-à à instrução, por determinação do 

Presidente. 

 

Artigo 162 – Na instrução, a comissão processante fará as deligências necessárias, ativará todas as 

testemunhas arroladas, analisará as demais provas apresentadas, bem como acatará todos os meios 

probantes legalmente admitidos, inclusive periciais, se necessários forem. 

 

Artigo 163 – A instrução realizar-se-à no horário compreendido entre às 08:00 (oito) horas às 20:00 

(vinte) horas, nos dias úteis a serem designados pelo plenário. 

 

Artigo 164 – Sobre qualquer documento novo apresentado, será dada vista do mesmo ao denunciado no 

prazo de  05 (cinco ) dias. 

 

Artigo 165 – Pessoalmente ou por intermédio de seu procurador, o denunciado será intimado de todos os 

atos do processo com antecedência mínima de 72 (setenta e duas ) horas, sendo-lhes facultado assistir as 

audiências e/ou sessões, articular indagações, inquirir testemunhas, bem ainda os demais atos inerentes à 

pratica da defesa. 

 

Artigo 166 – Finda a instrução, será concedida vista dos autos ao denunciado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar razões finais, querendo, sob pena de preclusão. 

 

Artigo 167 – Transcorrido “in albis” o prazo para oferecimento das razões finais, ou mesmo as 

apresentando o denunciado, remeterá os autos o Presidente à comissão processante para emissão de 

parecer final. 

 

Artigo 168 – Na sessão de julgamento, que será designada pelo Presidente logo após o recebimento dos 

autos juntamente com o parecer final, este será lido na íntegra, ocasião em que, ato contínuo concederá o 

uso da palavra a cada membro da edilidade por 15 (quinze) minutos, e, ao final, terá a sua disposição pelo 

mesmo tempo o denunciado, por si ou seu procurador, para articular sua defesa oral. 

 

§ 1º - Ocorrendo condenação, a mesa expedirá o Decreto legislativo da aplicação da medida aplicável, ou 

medidas aplicáveis, à execução da Lei Federal e demais dispositivos pertinentes. 

 

 

CAPÍTULO V  

DA SUSTAÇÃO DOS ATOS NORMATIVOS DO PODER 

EXECUTIVO 

 

 

Artigo 169 – Os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentador poderão ser 

sustados por Decreto legislativo proposto: 

 

 I – Por qualquer vereador; 

 II – Por comissões; 

 III – Pela mesa. 

 

Artigo 170 – Recebido o projeto, a mesa oficiará ao Executivo requerendo a prestação dos 

esclarecimentos cabíveis, dentro do prazo de 05 (cinco) dias. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DA REFORMA OU ALTERAÇÃO REGIMENTAL 

 

 

Artigo  171 – O presente Regimento Interno somente poderá sofrer alterações mediante proposta: 

 

 I – Da mesa diretora da Câmara; 



 II – de 1/3 (um terço) dos membros da vereança. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DO VETO 

 

Artigo 172 – Comunicado o veto, as razões respectivas serão encaminhadas à comissão de legislação, 

justiça e redação final, que deverá pronunciar-se no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

Artigo 173 – serão observados, no mais, o disposto no artigo 58 da Lei Orgânica deste Município de 

Crateús. 

 

 

CAPÍTULO VIII 

DA REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  

 

 

Artigo 174 – A remuneração do Prefeito, Vice-Prefeito, e dos vereadores será fixada pela Câmara 

Municipal no último ano da legislatura, até 30 (trinta) dias antes das eleições municipais, vigorando para 

a legislatura seguinte, nos devidos termos do enunciado no artigo 47 da Lei Orgânica deste Município de 

Crateús. 

 

Artigo 75 – Observar-se-à, quanto ao mais, o disposto nos artigos 28 a 31 da Orgânica. 

 

 

CAPÍTULO IX 

DA CONCESSÃO DE HONRARIAS 

 

 

Artigo 176 – A concessão de título de cidadão honorário, vulto mérito e demais honrarias obedecerão aos 

seguintes preceitos: 

 

 I – Para cada uma das espécies de honrarias, dar-se-à a tramitação a somente 05 

(cinco) por sessão legislativa: 

 II – A proposição de concessão de honrarias deverá ser acompanhada de justificativa 

escrita contendo, inclusive o curriculum vitae do homenageado. 

 

Artigo 177 – Aprovada a proposição, a mesa providenciará a entrega de título em sessão solene 

antecipadamente convocada, determinando: 

 

 I – Expedição de convites individuais às autoridades civis, militares e eclesiásticas; 

 II – Organização do protocolo as sessão solene, tomando todas as providências que 

se fizerem necessárias. 

 

 

TÍTULO XI 

DA CONVOCAÇÃO DE TITULARES DE ÓRGÃOS E  

ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO  

 

 

Artigo 178 – O requerimento de convocação de titulares de órgãos da administração direta e indireta 

municipais deverá iniciar o motivo da convocação, especificando os quesitos que lhes serão formulados. 

 

§ Único – Aprovado o requerimento, o Presidente expedirá ofício ao convocado, estabelecendo dia e hora 

para que este se apresente. 

 

Artigo 179 – No dia e hora designados, a Câmara reunir-se-à em sessão extraordinária com o escopo 

único de ouvir o convocado. 

 



§ 1º - Aberta a sessão, o Presidente dará a palavra ao vereador requerente, que fará uma breve explanação 

sobre as razões da convocação. 

 

§ 2º - Observada a ordem de inscrição, os vereadores inscritos dirigirão suas interpelações ao convocado 

acerca do primeiro quesito, pelo tempo de, no máximo,04 (quatro) minutos. 

 

§ 3º - O convocado disporá de 10 (dez) minutos para responder às indagações, podendo, por uma única 

vez, ser aparteado pelo interpelante ou outro vereador, alternativamente. 

 

§ 4º - Atinentemente aos demais quesitos, Observar-se-à igual procedimento. 

 

Artigo 180 – Encerrado o processo de convocação, deverá ser feita uma sinopse para registro de todos os 

atos e das decisões dos processos convocatórios. 

 

 

TÍTULO XII 

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E GERAIS 

 

 

Artigo 181 – Nos dias de sessão, deverão esta asteadas as bandeiras do Brasil, Estado do Ceará e do 

Município de Crateús no recinto da Câmara Municipal. 

 

Artigo 182 – Computar-se-ão os prazos excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento. 

 

§ 1º - Os prazos somente começam a correr do primeiro (1º) dia útil após a intimação ou notificação. 

 

Artigo 183 – Permanece inalterado o número de membros da mesa e das comissões permanentes. 

 

Artigo 184 – O cidadão que o desejar poderá usar da palavra, desde que a conceda o Presidente, e desde 

que se tenha aquele inscrito em lista oficial na secretaria da Câmara, antes de iniciada a sessão. 

 

Artigo 185 – Este Regimento Interno entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 
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