
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

FIESOLuCAO N° 745/2022

Disp6e  sobre  o  Regimento  lnterno  da  Camara  Municipal  de
Jacarei.

A    CAMARA    MUNICIPAL    DE    JACAREi    APROVA    E    0    SEU

PRESIDENTE,      VEREADOR      PAULO      FERREIRA      DA     SILVA,

PROMULGA A SEGUINTE  RESOLUCAO:

REGIMENTO INTERNO

TiTULO I

Da Camara Municipal

CAPITUL01

Disposig6es Preliminares

Art.  1°   0  Poder  Legislativo  do  Municipjo  e  exercido  pela  Camara

Municipal.

Pafagrafo I.nico.   Cada Legislatura tefa a duraeao de quatro anos,

compreendendo cada ano a uma Sessao Legislativa.

Art.  2°    A  Camara  Municipal  e  o  6rgao  legislativo  do  Municipio,

constituida de Vereadores eleitos nos termos da legislagao vigente.

Art.   3°     A  Camara   Municipal  tern  fung6es  legjslativas   e  exerce

atribui?6es  de  fiscalizaeao  interna,  externa,  contabil,  financeira  e  ongamentaria  e  de  controle  e

assessoramento dos atos do Executivo e pratica atos de administraeao interna.

Art. 4°  As sess6es da Camara, exceto as solenes, que poderao ser

realizadas em  outro recinto,  terao obrigatoriamente  por local a  sua sede,  considerando-se nulas

PRACA  Dos  TftEs  PoDEREs,  74  -CENTRo  -JACAREl/SP  -CEP    12   327-901   -TEL      (012)3955-2200  -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

REsOLUCAO N° 745/2022 - FIB. 2/77

as que se realizarem fora dela,  observado o inciso Xll  do artigo 28 da Lei Organica do  Municipio

de Jacarei.

§ 1°  Comprovada a jmpossibilidade de acesso ao recinto da Camara

ou outra causa que impeea a sua utilizagao,  as sess6es serao realjzadas em outro local.

§ 2°   Na sede da Camara,  alem das atividades legislativas,  poderao

ser  realizados  eventos  de   interesse  pdblico   e   politico-partidarios,   com  a   pfevia  e  expressa

autorizagao da Presidencia.

§  3a     Se   necessario,   a   Presidencia  do   Legislatjvo  encaminhara

consulta  a  Secretarja  de  Assuntos  Juridicos  para  que  se  manifeste  por  escrito  se  ha  ou  nao

interesse pdblico no evento a ser realizado.

§  4°    Os  m6veis  do  Plenario  da  Camara  somente  podefao  ser
removidos  ou  retirados  do  local  em  caso  de  extrema  necessidade,  devendo  haver  registro

fundamentado e despacho autorizativo da Mesa Diretora do Legislativo.

§  5°   Na  sede  do  Legislativo  somente  podefao  ocorrer vel6rios  de

prefeitos e ex-prefeitos, vereadores e ex-vereadores, autoridades e servidores ativos e inativos do

Legislativo,   desde   que   autorizados   pela   Presidencia,   devendo   ocorrer   exclusivamente   no

Audit6rio.

Art. 5°  A Legislatura compreendera quatro sess6es legislativa§, com

inicio cada uma a  1° de fevereiro e termino a  15 de dezembro de cada ano.

Art. 6°   Os  periodos de  10 a 31  de julho e de  16 dezembro a  31  de

janeiro  serao considerados  como  recessos  parlamentares,  nao  havendo  §ess6es  ordinarias  na

Camara Municipal de Jacaref.

CApiTULO  11

Da lnstalagao

Art.  7°   A  Camara  Municipal  instalar-se-a  no  primeiro  dia  de  cada

Legislatura,  as  17 (dezessete)  horas,  em  Sessao Solene,  independentemente de convoca?ao e

de  nulmero,  sob a  Presidencia  do Vereador mai§ votado dentre os  presentes,  que designara  urn

de seus pares para secretariar os trabalhos, com finalidade de empossar seus Membros, o Prefeito

e a Vice-Prefeito e proceder a eleieao da Mesa.
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§  1°    Os  Vereadores  presentes,  regularmente  diplomados,  serao

empossados pelo Presidente ap6s a leitura do compromisso, nos seguintes termos:
"PROIVIETO EXERCER, COM DEDICA¢A0 E LEALDADE, 0 MEU MANDATO,

RESPEITANDO A LEI E PROWIOVENDO 0 BEN-ESTAR DE JACAREi."

§ 2°  Ap6s a posse dos vereadores, sera dada a posse ao Prefeito e
ao Vice-Prefeito eleitos,  nos termos do § 1°.

§  3°   Na  hip6tese da  posse  nao se  verificar na  data  prevista  neste

artigo, devefa ocorrer dentro de 15 (quinze) dias, salvo motivo justo aceito pela Camara.

§ 4°  Prevalecefao, para os casos supervenientes, a prazo e o criterio
estabelecidos no § 3o.

§  5°    No  ato  da  posse,  os  vereadores  devefao  fazer  declaraeao

pormenorizada  de  seus  bens  e  registra-la  na  ata  da  primeira  sessao  ordinaria  de  cada  sessao

legislativa,  sendo  tal  declaraeao anualmente  atualizada  mos  competentes  livros  de  registros em

poder da Mesa Diretora da Camara Municipal, ato que devera ser repetido ao termino do mandato.

§ 6°   No ato da posse,  os vereadores tamb6m fafao a indicaeao do
nome  que   obrigatoriamente,   para  todos   os   fins  deste   Regimento,   sera   utilizado  durante   a

Legislatura  em  curso,  podendo  ser o nome  civil,  o  nome  pr6prio  ou  o  nome  politico  ou  social  e,

nao o fazendo,  sera usado o nome civil ate que o vereador interessado se pronuncie a respeito.

§  7°   No  ato  da  posse,  o  Prefeito  e  o  Vice-Prefeito  deverao fazer
declaragao pormenorizada de seus  bens,  que constafao da  ata de posse,  sendo tal declaraeao

anualmente atualizada nos competentes livros de registros em poder da Mesa Diretora da Camara

Municipal, ato que devera ser repetido ao t6rmino do mandato.

§  80    Dos  atos  de  posse  serao  lavrados  termos  que  deverao  ser

publicados no  Boletim Oficial do Municipio.

Art.  80   Tendo  prestado  compromisso  Lima  vez,  fica  o  suplente  de

Vereador  dispensado  de  faze-lo  novamente  em   convocag6es  subsequentes,   pofem  devera

apresentar declaraeao pormenorizada de seus bens para registro na  ata da primeira sessao em

que comparecer ap6s cada convocaeao,  sujeitando-se a  atualiza-la anualmente §e continuar no

exercicio do mandato, ate que devefa ser repetido ao t6rmino de cada periodo em que exerceu a

vereanga.

TiTULO  11

Dos Vereadores
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CApiTULO I

Da Posse, da Licen§a, da Vaga e da Rent]ncia

Art. 9°.  Os Vereadores tomarao posse nos termos do artigo 7° deste

Regimento.

§  1°   Os Vereadores que  nao comparecerem ao ato de instalaeao,
bern como os suplentes quando convocados, terao o prazo de 15 (quinze) dias para tomar posse,

a contar da data do recebimento da convoca?ao, salvo motivo justo aceito pela Camara.

§ 2°  A recusa do Vereador e do suplente em tomar posse,  quando
convocados,  importa  em  rent]ncia  tacita  do  mandato,  devendo  o  Presidente,  expirado  o  prazo

regimental, declarar extinto o mandato.

Art.10.  0 Vereador podera licenciar-se:

I - par motivo de doenga;

[1 -para tratar de interesse particular,  com prejuizo da remuneragao,

desde que o afastamento nao ultrapasse  120 (cento e vinte) dias por sessao legislativa;

Ill -para desempenhar miss6es temporarias de carater cultural ou de

interesse do  Municipio.

§  1°    Nao  perdera  o  mandato,  considerando-se  automaticamente

licenciado,  o Vereador investido  no  cargo  de  Secretario  Municipal  (artigo  30,  inciso  11,  alinea  "a",

da Lei Organica do Municipio de Jacarei)

§ 2°  Ao Vereador licenciado nos termos dos incisos I e Ill, a Camara

podefa determinar o pagamento,  no valor que estabelecer e na forma que especificar, de auxilio-

doenga ou de auxilio especial.

§  3°   0  auxilio  de  que  trata  o  §  2°  podera  ser fixado  no  curso  da

Legislatura e nao sera computado para a efeito de calculo da remuneragao dos Vereadores.

§ 4°  A licenga para tratar de interes§e particular nao sera  inferior a

30  (trinta)  dias  corridos  e  o  Vereador  nao  podefa  reassumir  a  exercicio  do  mandato  antes  do

termino da  licenea.

§  5°    Independentemente  de  requerimento,  considerar-se-a  como
licenga   o   nao  comparecimento   as   sess6es  do  Vereador  privado,   temporariamente,   de  sua

liberdade em virtude de processo criminal em curso.

§ 6°  Na hip6tese do § 1°, o Vereador podera optar pela remuneragao

do mandato.
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Art.11.   As  vagas  na  Camara  dar-se-ao  por  perda  ou  extineao  do

mandato.

§ 1°  Perdera o mandato o vereador:

I -que incidir nos impedimentos estabelecidos em lei para o exercicio

do mandato e nao se desincompatibilizar no prazo maxima de  10 (dez) dias, ap6s notificado;

11 -que se utilizar do mandato para a pratica de atos de corrup?ao ou

improbldade administrativa;

Ill -que fixar residencia fora do Municfpio;

IV -que proceder de modo incompativel com a dignidade da Camara

ou faltar com o decoro na sua conduta ptlblica;

V -que  deixar de  comparecer,  em  cada  sessao  legislativa,  a terga

parte  das  sess6es  ordinarias  da  Camara  Municipal,  salvo  par  motivo  de  doenea  comprovada,

licenea ou missao regularmente autorizada;

Vl -que perder ou tiver suspensos os direitos politicos;

Vll  -  que  sofrer  condenagao  criminal  em  sentenea  transitada  em

julgado, que declarar a perda ou suspensao dos direitos politicos:

VIll  -  que  deixar  de  tomar  posse  sem   motivo  justo  aceito   pela

Camara, dentro do prazo estabelecido em lei;

lx -quando o decretar a Justiea Eleitoral.

§ 2°  A extingao do mandato ocorrera por falecimento ou rentincia por

escrito.

Art.12.  A rendncia do Vereador far-se-a por oficio dirigido a Camara]

reputando-§e aberta a vaga,  independentemente de votacao, desde que lida em sessao ptlblica.

Pafagrafo dnico.  A rentlncia do Vereador sujeito a investigagao por

qualquer  6rgao  da  Camara  Municipal  ou  que  tenha  contra  si  procedimento ja  instaurado  para

apuragao de faltas que acarretem  a perda do mandato ficafa sujeita a condigao suspensiva,  s6

produzindo  efeitos  se  a  decisao  final  do  procedimento  nao  decretar  a  perda  do  mandato  e

considerando-se prejudicada a manifestaeao de rendncia se a decisao final concluir pela perda do

mandato parlamentar.

CApiTULO 11

Do Exercicio do Mandate
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Art.   13.     Os  Vereadores  tern  livre  acesso  as  dependencias  da

Camara,  podendo  examinar quaisquer  de  seus  documentos  ou  atos  administrativos,  mediante

conhecimento do Presidente ou do Secretario-Diretor Administrativo da Camara.

§  1°   As  c6pias  de  atos,  decls6es  e  documentos  inerentes  a  area
financeira serao requeridas e autorizadas pelo Presidente no prazo de  15 (quinze) dias.

§ 20  As c6pias de todos os demais documentos serao solicitadas aos
departamentos  do  Legislativo  e  autorizadas  pelo  Secretario-Diretor  da  area  a  que  estiverem

vinculados.

§ 30  E vedado ao Vereador a utiliza?ao de material da Administraeao

Ptiblica,  no caso do  Legislativo,  objetivando gerar ofensa  aos demais  pares,  com  a  insereao de

material  impresso contendo fotografias,  votae6es e demais atos do  Legislativo,  com  a finalidade

de macular a imagem e a honra dos edis, ferindo o Estado Democratico de Direito.

§ 4°  Se praticada,  a conduta do § 30 devefa ser alvo de analise sob
a  6tica  da  legisla?ao  acerca  de  lmprobidade  Administrativa  e,   ainda,  submetida  ao  crlvo  da

Comissao de Etica e Decoro Parlamentar,  na forma legal vigente.

Art.   14.     Se  qualquer  Vereador  cometer,   dentro  do  Plenario  da

Camara, excesso que deva ser repnmido,  o Presidente conhecefa do fato e tomafa as seguintes

providencias,  conforme a sua gravidade:

I  -advertencia;

11 -cassagao da  palavra;

Ill -determinagao para retirar-se do Plenario.

Art.15.   Os Vereadores sao inviolaveis no exercicio do mandato na

circunscri?ao  do  Municipio  por  suas  opini6es,  palavras  e  votos,  salvo  quando  a  sua  conduta

caracterizar infra?ao que enseje a aplicagao de penalidade prevista no C6digo de Etica e Decoro

Parlamentar do Legislativo.

Art.   16.      Dar-se-a   a   suspensao   do   exercicio   do   mandato   de

Vereador:

I  -  no  caso  de  afastamento  por  estar  submetido  a  processo  de

cassagao de mandato;

11  -  por  condenaeao  criminal,  transitada  em  julgado,  que  impuser

pena privativa de liberdade e enquanto durarem seus efeitos.
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Pafagrafo i]nico.   A substituigao do titular polo respectivo suplente

dar-se-a ate o final da suspensao.

Art.17.  A Camara podera cassar o mandato do Vereador nos casos

CApiTULO Ill

Dos Lideres e Dos Vice-Lideres

especificados em lei.

Art.18.    Lider 6  o  porta-voz  de  uma  representagao  partidaria  e  o

intermediario autorizado entre ela e os 6rgaos da Camara.

§   1°  As   representag6es   partidarias  deverao   indicar  a   Mesa,   na

primeira  sessao  ap6s  a  eleigao  desta,  os  respectivos  lideres  e  vice-lideres,  na  forma  da  Lei

Organica do Municipio de Jacarei.

§ 2°  Sempre que houver alteraeao nas indicae6es,  devefa ser feita
nova comunicagao a Mesa.

§  3°   Os  lideres  serao substituidos em  seus  jmpedimentos,  faltas e

ausencias pelos respectivos vice-lideres.

§ 4°  E da competencia dos lideres o encaminhamento das votag6es
e a indicaeao dos representantes partidarios nas comj§s6es permanentes e especiais da Camara.

Art.19.  0 Prefeito Municipal podera indicar urn dos Vereadores para

ser seu porta-voz na Camara.

TITULO  Ill

Dos 6rgaos da Camara

CApiTULO I

Da MesaL

SECAO I

Disposic6es Preliminares
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Art.  20.     A  Mesa  da  Camara,   com  mandato  de  02  (dois)  anos

consecutivos, vedada a recondueao de qualquer de seus membros ao mesmo cargo na Legislatura

em  curso,  sera  composta  de ties Vereadores,  sendo  urn  Presidente,  urn  1° Secretario e  urn 2°

Secretario, e a ela compete privativamente:

I -tomar todas as medidas necessarias a regularidade dos trabalhos

legislativos e ao funcionamento da  Camara Municipal;

11  -sob a orienta¢ao do Presidente, dirigir os trabalhos em  Plenario;

Ill  -  atraves  de  projetos  de  resolugao,  dispor sobre  a  organizagao

administrativa  da  Camara;  a  criaeao,  transformagao  ou  extingao  de  seus  cargos,  empregos  e

fune6es,  bern como definigao das respectivas refetencias;

IV  -  atraves  de  projetos  de  resolu?ao,  dispor  sobre  a  fixa¢ao  e

reajustes dos subsidios dos Vereadores;

V  -  atraves   de   projetos   de   lei,   propor  valores   e   reajustes   de

vencimentos de seus servidores, bern como dispondo sobre os subsidios do Prefejto, Vice-Prefeito

e Secretarios  Municipais;

Vl  -contratar pessoal na forma da lei,  por tempo determinado,  para

atender necessidade temporaria de excepcional interesse pdblico;

VIl - apresentar projetos de  lei dispondo sobre abertura de cfeditos

suplementares  ou  especiais,   por  meio  do  aproveitamento  total  ou  parcial  das  consignae6es

orgamentarias da Camara;

VIIl  -  suplementar,  mediante  Ato,  as  dota?6es  do  Oreamento  da

Camara, observado o limite de autorizaeao constante da Lei Ongamentaria, desde que os recursos

para   sua   cobertura   sejam   provenientes   de   anulagao   total   ou   parcial   de   suas   dotag6es

ongamentarias;

IX  -  representar,  junto  ao  Executivo,  sobre  necessidades  de  sua

economia  interna;

X -representar sobre a inconstitucionalidade de lei ou ato municipal;

XI - propor projeto de Decreto Legjslativo suspendendo a execueao,

no todo ou em parte conforme o caso, de lei ou parte de lei declarada inconstitucional por decisao

definitiva do Tribunal de Justiga do Estado, na forma da Constituicao Estadual;

XII  -  conceder  licenea  por  motivo  de  doenca  ao  Prefeito,   Vice-

Prefeito e Vereadores.
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Art.  21.   A Camara elegefa, juntamente com  os membros da  Mesa,

o Vice-Presjdente,  que substituira o  Presidente nas suas faltas e  impedimentos.  Na ausencia do

Presidente e do Vice-Presidente, os Secretarios os substituirao.

§  1° Ausentes,  em  Plenario,  o Vice-Presidente  e  os  Secretarios,  o
Presidente convidara qualquer Vereador para a substituieao em cafater eventual.

§  2° Ao  Vice-Presidente  compete  substituir  o  Presidente  em  suas

ausencias,  impedimentos ou licengas, ficando investido na plenitude das respectivas fung6es.

§   3°   Na   hora   determinada   para   inicio   de   sessao,   verificada   a

ausencia dos membros da  Mesa e do Vice-Presidente,  assumifa a  Presidencia o Vereador mais

idoso dentre os presentes.

Art. 22.  As fune6es dos membros da Mesa cessarao com a:

I - posse da Mesa eleita para o mandato subsequente;

11 -rendncia,  apresentada por escrito;

111  -destituieao:  e

lv -perda,  cassagao ou extingao do mandato de Vereador.

Art.   23.     0  Presidente  nao  podefa  fazer  parte  das  Comiss6es

SECAO  11

Da Elei§ao da Mesa

Permanentes.

Art.  24.   A Mesa da  Camara,  para  o  primeiro  bienio,  sera eleita  no

primeiro dia da Legislatura, considerando-se automaticamente empossados os eleitos.

Pafagrafo i]nico.  A eleicao para o segundo bienio sera realizada no

dia  10 de novembro do ultimo ano do primeiro bienio ou no primeiro dia  tltil subsequente quando a

data recair em sabado ou domingo.

Art.  25.   A eleigao da Mesa sera feita por maioria simples de votos,

presente,  pelo memos,  a maioria absoluta dos membros da Camara.

§  1°    Os  candidatos  a  uma  vaga  na  Mesa  e  a  Vice-Presidente

deverao se inscrever previamente logo ap6s a posse, na Secretaria Legislativa da Camara, e ate
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o inicio da sessao de eleicao no caso do segundo bienio,  podendo registrar seu nome para todos

os cargos em disputa.

§   2°     A  votaeao   sera   feita   obedecendo-se   a   seguinte   ordem:
Presidente,1 ° Secretario, 2° Secretario e Vice-Presidente.

§ 3a  Tendo sido eleito para urn cargo, a inscrigao do candidato para

os demais cargos em aberto fica automaticamente desconsiderada.

§ 40  A vctagao sera nominal para cada cargo e, em ordem alfab6tica

de nome, na forma do § 6° do artigo 7° deste Regimento, havera a chamada dos Vereadores para

fazerem a sua declaraeao pt]blica de voto.

§  5°   Encerradas a  votagao e a  apuragao dos votos  para todos  os
cargos da Mesa e Vice-Presidencia,  o Presidente proclamafa os eleitos e em seguida da fa posse

a  Mesa,   quando  a  eleieao  ocorrer  para  o  10  bienio,   ou  declarara  a  Mesa  automaticamente

empossada na data regimental, quando a eleigao ocorrer para o 20 bienio.

Art 26.  Na hip6tese de nao se realizar a eleieao por falta de ntlmero

legal quando do inicio da Legislatura,  o Vereador mais votado dentre os presentes permanecefa

na Presidencia e convocafa ses§6es diarias,  ate que seja eleita a Mesa.

Pafagrafo  i]nico.     Na  eleigao  da  Mesa  para  o  segundo  bienjo,

ocorrendo a hjp6tese a que se refere este artigo,  cabefa ao Presidente ou ao seu substituto legal,

cujos mandatos se findam, convocagao de sess6es diarias para esse fim.

Art. 27.  Vagando-se qualquer cargo da Mesa, bern como o de Vice-

Presidente, sera realizada eleigao para preenchimento da vaga em sess6es subsequentes aquela

em que ocorrer a vacancia.

Pafagrafo tlnico.  Em caso de rendncia ou destituicao total da Mesa,

ao Vereador mais votado competifa o exercicio da Presidencia ate a preenchimento dos lugares

Vagos.

Art.   28.      Na   eleigao  da   Mesa   serao   observados   os   seguintes

principios:

I -realizagao de segundo escrutinio entre os mais votados,  quando

ocorrer empate;

[1   -  persistindo   o  empate   em   segundo  escrutinio,   os  candidatos

disputarao o cargo por sorteio;
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111 -a proporcionalidade partidaria  na composieao da Mesa Diretora,

sempre qile possivel, sera garantida atraves da ocupagao dos respectivos cargos por vereadores

filiados a diferentes Partidos, observados os candidatos inscritos;

lv -as inscrjg6es que eventualmente possam gerar possibilidade de

quebra  da  proporcionalidade  partidaria  sefao  indeferidas  pelo  Presidente  da  Mesa  Diretora  dos

trabalhos da eleieao.

Pafagrafo dnico. Quando  houver altera?ao de filiaeao partidaria de

ocupante de cargo da Mesa, ocorrida no curso do bienio admjnistrativo, perdefa o cargo o vereador

cujo  nova  Partido ja  possua representatividade  na  Mesa  Diretora,  hip6tese em  que  havera  nova

elei?ao apenas para este cargo.

SECAO  111

Da Renilncia e Destituieao da Mesa

Art. 29.   A rentlncia do Vereador ao cargo que ocupa  na  Mesa dar-

se-a par oficio a ela dirigido e se efetivara, independentemente de deliberaeao do Plenario, a partir

do momento em que for lida em sessao.

Art.  30.     Os  membros  da  Mesa,   isoladamente  ou  em  conjunto,

poderao ser destituidos de seus cargos mediante resolu¢ao aprovada por,  pelo menos,  2/3 (dois

tengos)  dos  membros  da  Camara,  assegurado  o  direito  de  defesa,  observando-se  a  legislagao

vlgente.

Paragrafo  dnico.    E  passivel  de  destituigao  o  membro  da  Mesa

quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas atribuig6es ou exorbite no exercicio

delas.

Art.  31.    0  processo  de  destituieao  tefa  inicio  por  representaeao

subscrita  necessariamente  por  urn  dos  membros  da  Camara,  lida  em  Plenario,  com  ampla  e

circunstanciada fundamentaeao sobre as jrregularidades imputadas.

Paragrafo IInico.  0 processo de destituigao dos membros da Mesa

obedecera ao mesmo rito estabelecido a cassagao de mandato de Vereador.

sE9AO IV

Do Presidente
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Art. 32.   0  Presidente 6 o representante legal da  Camara em suas

relag6es   extemas,   cabendo-lhe   as  fune6es  adminjstrativas   de  todas  as  atividades   intemas,

competindo-lhe privativamente:

I -quanto as atividades legislativas:

a) comunicar aos Vereadores, com antecedencia,  a convocagao de

Sess6es Extraordinarias e Solenes;

b)   determlnar,   a   requerjmento   escrito   do   autor:   a   retirada   de

propositura da Ordem do Dia;  o arquivamento ou o sobrestamento de propositura;

c) nao aceitar Substitutivos ou Emendas que nao sejam  pertinentes

a  proposjgao  inlclal;

d)   declarar   prejudicada   a   proposicao   em   face   de   rejeicao   ou

aprovacao de outra com o mesmo objetivo;

e) determinar, mediante despacho, a tramita?ao dos processos;

f) zelar pelo cumprimento dos prazos do processo legislativo;

g)   nomear   os   membros   das   comiss6es   permanentes   e   das
comiss6es especiais criadas pela Camara e designar-lhes substitutos, respeitada a representagao

proporcional dos Partidos e as indicag6es feitas pelos lideres partidarios,  na forma regimental;

h) declarar a perda e a extineao dos mandatos, na forma e condie6es

estabelecidas em  lei;

i) fazer publicar os Atos  da  Mesa,  Portarias,  Resolug6es,  Decretos

Legislativos e as Leis por ele promulgadas;

i)  elaborar  a  Ordem  do  Dia  das  sess6es,  que  sera  previamente

comunicada aos vereadores pela Secretaria Legislativa;

k)  nomear  as  integrantes  da  Procuradoria  da  Mulher  e  garantir  a

implantagao e o funcionamento deste Orgao em sua gestao.

11 -quanto as sess6es:

a)   convocar,   presidir,   abrir,   encerrar  e   suspender   as   se§s6es,

observando e fazendo observar as normas legais e as determinae6es do Regimento;

b) determinar, de offcio ou a requerimento do Vereador, a verificagao

da presenea;

c)   conceder   ou   negar   a   palavra   aos   Vereadores   nos   termos

regimentals e nao permitir divagae6es ou apartes estranhos ao assunto em discussao;
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d) interromper o orador que se desviar da questao em debate ou falar

sem o respeito devido a Camara ou aos seus membros, advertindo-o, chamando-o a ordem e, em

caso de  insistencia,  cassando-lhe a  palavra,  ou suspender a sessao quando nao atendido e as

circunstancias o exigirem;

e)  anunciar as quest6es  e todas  as  materias  a  serem  discutidas  e

votadas,  declarando ato continuo o resultado das votae6es;

f) anotar em cada votaeao a decisao do Plenario;

g) resolver sobre os requerimentos que forem de sua aleada,
h)    resolver,    soberanamente,    qualquer   questao    de    ordem    ou

submete-la ao Plenario, quando, a respeito, for omisso o Regimento;

i)  mandar  anotar  no  resumo  da  Ata  Eletr6nica  a  decisao  tomada

sobre a questao de ordem e precedentes regimentais;

j)  manter  a  ordem  no  recinto  da  Camara,  advertir  os  assistentes,

retifa-los do recjnto,  podendo solicitar a fonga necessaria para este fim;

k) comunicar ao Plenario, tao logo cheguem a seu conhecimento, os

fatos   extintivos   ou    suspensivos    de    mandato    nos   casos    previstos   em    lei,    convocando

imediatamente o suplente e dando-lhe posse na pr6xima sessao em que o mesmo comparecer.

Ill -quanto a administraeao  interna:

a)    nomear,    exonerar,    promover,    admitir,    suspender   e   demitir

funcionarios    da    Camara;    conceder-lhes   ferias,    licencas,    aposentadoria    e    acfescimo    de

vencimentos determinados por lei; promover-lhes a responsabilidade administrativa, civil e criminal

e comissiona-los na forma da lei;

b) superintender os servieos da Camara, autorizar as suas despesas

e requisitar o numerario ao Executivo;

c)  determinar  a  abertura  de  licitag6es  para  as  compras,  obras  e

servi?os, de acordo com a legislagao pertinente;

d) apresentar aos Vereadores, ate o dia 20 de cada mss, o balancete

relativo as verbas recebidas e as despesas do mss anterior;

e) devolver, a Tesouraria da Prefeitura, o saldo de caixa existente na

Camara ao final do exercicio financeiro;

f) enviar ao Prefeito, ate o dia 1° de margo de cada ano, os balancos

e  demais  demonstrae6es  contabeis,  legalmente  exigiveis,  relativamente  ao  exercicio  financeiro

anterior;

PRACA  Dos  TFiEs  PoDEREs,  74  -CENTRo  -JACAREi/SP  -CEP.12.327-901   -TEL  :   (012)3955-2200  -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

fREsOLUCAO N° 745/2022 -Fls.14/77

g)    determinar    a    abertura    de    sindicancia    e    de    processos

administrativos;

h) autorizar a expedi¢ao de certid6es;

i)   apresentar,   ao   fim   de   sua   gestao,    relat6rio   das   atividades

administrativas;

j)  fiscalizar  a  divulgaeao  dos  trabalhos  legislativos,  nao  permitindo

express6es que possam desonrar a imagem da Camara,

k) solicitar aos Secretarios-Diretores da Camara que emitam relat6rio

sobre o andamento dos trabalhos dos departamentos sob sua responsabilidade, para fechamento

de sua gestao;

I) realizar uma  reuniao de transigao  com  o  Presidente  eleito  para  o

bienio  seguinte,  entregando-lhe  relat6rio  sobre  o  andamento  de  cada  Secretaria  da  Camara

Municipal de Jacarei;

in) realizar uma reuniao com os servidores do Poder Legislativo para

encerramento de sua gesfao,  reuniao essa aberta ao ptlblico,  urn dia  util ap6s a eleigao do novo

Presidente;

n)  sera  considerado  como  infragao  6tica  parlamentar,  passivel  de

penalizagao nos termos regulamentares deste Legislatjvo, qualquer ato de omissao, supressao ou

sabotagem  praticado  pelo  presidente  em  exercicio  visando  prejudicar ou  dificultar  a  gestao  do

pr6xjmo presidente eleito.

lv -quanto as relae6es externas:

a) manter, em nome da Camara, todos os contatos com o Prefeito e

demais autoridades;

b)  agir judicialmente  em  nome  das  prerrogatjvas  institucionais  da

Camara,  independentemente de autorizaeao plenaria e representar o Legislativo,  em juizo e fora

dele;

c) dar ciencia  ao  Prefeito,  no  prazo  de  05  (cinco)  dias,  da  rejeieao

pela  Camara  dos  vetos  e  dos  projetos  de  autoria  do  Executivo,  comunicaeao  que,  por  ordem,

podefa ser feita pelo responsavel do Setor de Proposituras do Legislativo;

d)  promulgar as  Resolue6es e  os  Decretos  Legislativos,  bern como

as  Leis com sangao tacita ou cujo veto tenha sido rejeitado pelo Plenario e nao promulgado pelo

Prefeito.

Art. 33.   Compete ainda ao Presidente:
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I -executar as deliberae6es do Plenano;

11 - assinar o expediente da Camara;

Ill -tomar todas as medidas necessarias a regularidade dos trabalho§

legislativos;

lv -dar andamento legal aos recursos interpostos contra seus atos;

V  -  licenciar-se  da  Presidencia  quando  tiver  que  se  ausentar  do

Municipio por mais de 30  (trinta dias);

Vl      -      representar,      por      decisao      da      Camara,      sobre      a

inconstitilcionalidade de lei ou ato municipal;

Vll   -   solicitar,   por   decisao   da   maioria   absoluta   da   Camara,   a

intervengao do Municipio nos casos admitidos pela Constituigao Federal e Constituigao Estadual;

Vlll -encaminhar ao  Prefeito e aos Secretarios Municipais o pedido

de convocaeao para prestar informag6es;

lx -declarar a perda de lugar dos membros das Comiss6es, quando

incidirem no ntimero de faltas previstas no § 7° do artigo 54;

X - dar posse ao Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores que nao forem

empossados no primeiro dia da Legislatura;

Xl -responder, no prazo de 15 (quinze) dias, aos pedidos formulados

pelos Vereadores;

XIl  -  encaminhar  ao  Tribunal  de  Contas  do  Estado  os  balangos  e

demais  demonstrag6es  confabeis,   legalmente  exigiveis,   relativamente  ao  exercicio  financeiro

anterior.

Art.   34.      Ao   Presidente   e   facultado   o   direito   de   apresentar

proposic6es  a  consideracao do  Plenario,  mas  para  discuti-las  devefa  afastar-se  da  Presid6ncia

enquanto se tratar do assunto proposto.

Art.   35.      0   Presidente   da   Camara   ou   quem   a   substituir   na

Presidencia s6 tefa voto:

I - na eleieao da Mesa e do Vice-Presidente;

11 -quando a materia exigir,  para sua aprovagao, o voto favoravel de

2/3 (dois tengos) ou da maioria absoluta dos membros da Camara;

Ill -na delibera?ao de vetos: e

lv -quando houver empate em qualquer votagao no Plenario.
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sEeAO v
Dos Secrefarios

Art. 36.   Compete ao 1° Secretario:

I -  constatar a presenga dos Vereadores;

11 -fazer a chamada dos Vereadores nas ocasi6es determinadas pelo

Presidente;

Ill -ler,  durante o Expediente, o sumario das materias;

lv -responsabilizar-se pela eventual anotagao de votos de pesar em

formulario pr6prio e  realizar a  lei{ura em  momento oportuno:

V  - zelar durante  a  sessao  pela  guarda  dos  papeis  submetidos  a

decisao da Camara;

V]  -verificar as votac6es nomjnais e simplificadas,.

Vll -auxiliar a Presidencia na observancia deste Regimento;

VIIl  -auxiliar a  Presidencia  na  inspegao  dos  servi¢os da  Secretaria

Legislativa da  Camara;

lx  -  delegar,  quando  necessario,  ao  20  Secretario  as  atribuie6es

constantes deste artigo;

X -Cronometrar o tempo de uso da palavra em todas as situag6es

para as quais sao estipulados prazos neste Regimento, em casos excepcionais.

Art.  37.    Compete  ao  20  Secretario  substituir  o  1°  nas  ausencias,

impedimentos,  liceneas ou quando solicitado pela Presidencia, e ainda:

I  -  cronometrar  o  tempo  de  uso  da  palavra  em  todas  as  sjtuag6es

para as quais sao estipulados prazos neste Regimento;

11 -cuidar para que seja acionado sinal de alerta quando o tempo do

orador  estiver  a  urn  minuto  de  terminar,  de  modo  que  este  possa  realizar  suas  considerae6es

finais,  sem ultrapassar o prazo de que dispuser;

111  -desenvolver  as  atribuig6es  delegadas  pelo  1°  Secretario,  nos

termos do artigo 36.

CApiTULO  11

Das Comiss6es
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sEeAO I

Disposie6es Preliminares

Art. 38.  As Comiss6es da Camara serao:

I -permanentes, as que subsistem durante a Legislatura;

11 -tempofarias, as que sao constituidas com finalidades especiais, a

se extinguirem quando preenchidos os fins para os quais foram criadas.

sEeAO ,,
Das Comiss6es Permanentes

Art.  39.   As Comiss6es Permanentes tern coma objetivo estudar os

assuntos submetidos ao seu exame e manifestar sobre eles a sua opiniao, quer quanto ao aspecto

tecnico, quer quanto ao merito.

§  1°    As  Comiss6es  podefao  apresentar  proposig6es  nos  casos
reservados a sua competencia  e comunicaeao  oficial de §eus atos de trabalho junto aos 6rgaos

competentes ao seu labor.

§ 2°   Nos termos do §  10 do  artigo 20 da  Lei Organica  Municipal,  e

competencia   das   Comiss6es   Permanentes   fiscalizar   os   atos   do   Poder   Executivo   e   da

Administra¢ao Pdblica lndireta, sobre trabalhos pertinentes as suas respectivas atribuig6es.

§ 3°   Cabefa a maioria dos  membros de cada Comissao pertinente
indicar os membros que deverao ocupar as vagas reservadas por force de lei ao Poder Legislativo

nos   Conselhos   Municipajs,   comunicando   esta   escolha   ao   Presidente   da   Camara,   que   a

encaminhafa aos 6rgaos competentes.

§ 4°  As Comiss6es Permanentes, mediante solicitaeao a Presidencia
do  Legislativo,  poderao  utilizar  a  dotagao  oreamentaria  legislativa  para  contrataeao  de  servieo

tecnico  especjalizado,  na  forma  da  lei,  exclusivamente  quando  este  auxilio  se  justificar  como

indispensavel  ao exercicio de fiscalizagao deste colegiado,  sobre os assuntos da sua  respectiva

competencia de atuacao.

§ 5°  As Comiss6es Permanentes realizarao audiencias pdblicas para

tratar dos temas de sua competencia.
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Art. 40.   As Comjss6es Permanentes sao 9 (nove),  composta cada

uma  de  3   (ties)   membros  efetivos  e  suplentes,   com   os  seguintes   numeros  e  respectivas

denominag6es:

I-         cONSTiTuicAOEjusTieA;

ii -         FINANeAS E OReAMENTO;

Ill -        OBRAS,  SERVICOS  PUBLICOS  E  URBANISMO;

IV-        EDUCA?AO,  CULTURAE ESPORTES;

V-         SAUDEEASSISTENCIASOCIAL;

VI-        DEFESA   DO   MEIO   AMBIENTE   E   DOS   DIREITOS   DOS

ANIMAIS;

VIl -       DESENVOLVIMENTO ECONOMICO;

Vlll  -     SEGURANCA,  DIREITOS  HUMANOS  E CIDADANIA;  e

lx -        ETICAE DECORO PARLAMENTAR.

Art.   41.     Compete  a  Comissao  de  CONSTITUICAO  E  JUSTICA

manifestar-se sobre a legalidade, a constitucionaljdade e o m6rito de todos os assuntos remetidos

a sua aprecia?ao.

Pafagrafo  I]nico.    E  obrigat6ria  a  manifestaeao  da  Comissao  de

Constituieao  e  Justiea  sobre  todos  os  projetos,  substitutivos,  vetos,  emendas,  subemendas  e

recursos que tramitarem pela Camara.

Art. 42.  Compete a Comissao de FINANCAS E OReAMENTO emitir

parecer,  quanto  ao  m6rito,  sobre  todos  os  assuntos  de  cafater financeiro  e  tributario  ou  sobre

mat6rias referentes a opera96es de cfedito, vencimentos e vantagens dos servidores, subsidios e

que,  direta ou  indiretamente,  acarretem responsabilidade ao efario ou que representem  mutaeao

patrimonial ao Municipio.

Art.  43.   Compete a  Ccimissao de OBRAS,  SERVICOS  PUBLICOS

E  URBANISMO  emitir parecer,  quanto  ao  merito,  sabre os  processos  atinentes  a  realizaeao  de

obras e execu?ao de servieos publicos municipais, assim como aqueles referentes a execueao do

Piano Diretor de Ordenamento Territorial.

Art.   44.      Compete   a   Comissao   de   EDUCAeAO,   CULTURA   E

ESPORTES emitir parecer,  quanto  ao merito,  sobre  materlas alusivas a educa?ao,  ensino,  arte,

patrim6nio hist6rico,  recreacao e esportes.
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Art. 45.  Compete a Comissao de SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL

emitir  parecer,  quanto  ao  merito,  sobre  materias  alusivas  a  higiene  e  satlde  ptiblica  e  obras  e

servigos de promoeao social.

Art. 46.   Compete a Comissao de DEFESA DO MEIO AMBIENTE  E

DOS  DIREITOS  DOS  ANIMAIS  emitir  parecer,  quanto  ao  merito,  sobre  todos  os  assuntos  que

possam  interferir  no  equilibrio  ecol6gico,   na  protegao  e  defesa  dos  direitos  dos  animais,  na

qualidade de vida e na qualidade ambiental, sob todos os aspectos.

Art.    47.         Compete    a     Comissao     de     DESENVOLVIMENTO

ECONOMICO emitir parecer,  quanto ao  merito,  sobre  materias relativas a empresas,  indtlstrias,

comercios,  agricultura,  pecuaria e abastecimento, e materias correlatas.

Art.   48.      Compete   a   Comissao   de   SEGURANeA,   DIREITOS

HUMANOS E CIDADANIA a emissao de parecer, quanto ao m6rito, sobre proposie6es e materias

relativas a defesa dos direitos humanos, seguranga ptlblica,  direitos do consumidor e cidadania.

Art.    49.         Compete    a    Comissao    de     ETICA    E    DECORO

PARLAMENTAR exercer as atribuig6es previstas no C6digo de Etica e Decoro Parlamentar, com

excegao das destitui?6es dos cargos de Presidente, Relator e Membro, que deverao obedecer ao

disposto no inciso lx do artigo 33 deste Regimento.

SECAO Ill

Da Composigao das Comiss6es Permanentes

Art.  50.    A  constituigao  das  Comiss6es,  mediante  indicagao  das

liderangas, ocorrera nos 2 (dois) bienios na forma prevista neste Regimento.

Pafagrafo  tinico.    Para  o  caso  de  nao  indicagao  das  lideran?as,

entende-se que o Partido nao pretende integrar as Comiss6es Permanentes.

Art.   51.  Assegurar-se-5,   em   cada  Comissao  Permanente,   tanto

quanta possivel, a representaeao proporcional dos Partidos com representagao na Camara.
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§  1°   A  representagao  proporcional,  a  que  se  refere  o capuf deste
artigo, tambem devera, se possivel,  ser observada na suplencia das Comiss6es

§  2°   Competifa  aos  suplentes  substituir os  membros  efetivos  das

Comiss6es em suas ausencias, licengas e impedimentos e sucede-los em caso de vacancia

§ 3°  Quando o vereador suplente assumir o mandato nos termos do

artigo  35  da  Lei  Organica  Municipal,  tambem  assumjfa  automaticamente  as  vagas  abertas  na

suplencia das correspondentes Comiss6es Permanentes do Legislativo modificadas.

ArL 52. Na mesma data regimentalmente prevista para a realiza?ao

da  primeira sessao ordinaria de cada bienio,  os lideres dos  Partidos que tenham  representantes

na   Camara   indicarao   ao   Presidente   do   Legislativo   os  vereadores   que  deverao   integrar  as

Comiss6es Permanentes,  informando se titulares ou suplentes.

§ 1°   Nenhuma Comissao podefa ter mais de  urn membro titular do

mesmo  Partido,   o  mesmo  ocorrendo  na  suplencia,   salvo  quando  a  composieao  da  Camara

apresentar apenas ate 2 (dois) Partidos com representatividade no Legislativo ou caso urn Partido

possua 2/3 (dois tereos) ou mais dos Vereadores da Camara.

§ 2°   A primeira  indicagao cabefa a  bancada partidaria majoritaria e

as   demais   na   ordem   de   representatividade   dos   Partidos,   iniciando-se   pela   Comissao   de

Constjtuigao   e   Justiea  e,   em  sequencia,   as   outras  sefao  preenchidas  de   acordo  com   as

denominae6es  e  respectivos  nameros  de  cada  uma,   de  acordo  com  o  estabelecido  neste

Regimento lnterno.

§  3°    Quando  eventualmente  duas  ou  mais  bancadas  partidarias

tiverem a mesma representatividade, a primeira indicagao cabefa ao Partido cuja soma dos votos

nominais dados a todos os candidatos a vereador for maior.

§  4°   Persistl.ndo  a  igualdade  tambem  no  nl]mero  de  votos  obtidos

pelos vereadores, a ordem de indica?ao far-se-a por sorteio.

§ 5°  A jndicagao dos membros suplentes de cada comissao far-se-a

como ato contfnuo a do titular,  respeitado o §  1° deste artigo.

§  6°    Quando  ocorrer  quebra  da  proporcionalidade  partidaria,  em

decorfencia  de renuncia  da  vereanga,  impedimento de  ordem  legal  no exercicio do  mandato ou

mudanea de Partido, devera ser realizada a recomposieao das comiss6es permanentes,  .inclus`ive

da  Comissao  de  Etica  e  Decoro  Parlamentar,  para  atender  a  nova  representaeao  partidaria  do

Legislatlvo.

§      7°      Quando      apenas      2      (dois)      Partidos      apresentarem

representatividade  legislativa,  a  bancada  majoritaria  tefa  2  (dois)  membros  titulares  e  2  (dois)
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suplentes na Comissao de Constitui8ao e Justiea (Comissao 1 ); a outra bancada, 2 (dois) membros

titulares  e  2  (dois)  suplentes  na  Comissao  de  Finaneas  e  Orgamento  (Comissao  2)  e  assim

sucessivamente  ate  completar  a  sequ6ncia  dos  ndmeros  das  demais  comiss6es  prevlstas  no

Regimento lnterno.

§   8°  Os   Partidos   que   elegerem   apenas   urn  vereador   poderao

participar  das   Comiss6es   Permanentes,   desde  que   expressamente,   por  escrito,   formalizem

allan?a com Partidos que ja tenham representatividade legislativa maior.

§ 9° A alianga  prevista  no § 8° nao  interfere  na ordem  de  indicaeao

prevista no § 2° e caso a alianga venha a se extinguir, o vereador que foi indicado, em decortencia

dela,   podera   ser   substituido,   tendo   direito   a   vaga   o   Partido   que   onginariamente   tinha   a

representatividade.

§   10.   Ap6s   declaradas,   em   sessao   ordinaria,   constituidas   as

Comiss6es  Permanentes,  seus  membros  terao  24  (vinte  e  quatro)  horas  para  a  escolha  dos

Presidentes e Relatores e fixaeao dos dias e hofarios de reuni6es ordinarias, devendo comunicar

por escrito sua deliberacao a Presidencia do Legislativo.

§  11.  A  composieao  das  Comiss6es  Permanentes,  por Portaria  da

Presidencia  do  Legislativo,  sera  encaminhada,  no  prazo  de  3  (tres)  dias,  para  publjcaeao  no

Boletim  CIficial  do Municipio.

Art.  53.  Os  indicados  para  as  Comiss6es  Permanentes  exercerao

suas fung6es ate o t6rmino do mandato da Mesa, ficando facultado a lideranea partidaria optar por

substituir alguma indicagao feita durante o respectivo bienio.

Art.   54.     Cabers   ao   Presidente   de   cada   uma   das   Comiss6es

Permanentes  convocar os  demais  integrantes,  preferencialmente  por  interm6dio  da  rede  digital

intema  de  comunicaeao  oficial  (e-mail  oficial),  com  a  antecedencia  minima  de  24  horas,  para  a

correspondente reuniao, caso entenda a necessidade de assim faze-lo.

§ 1°  A faculdade de convocaeao estabelecida no capuf devera levar

em conta a existencia de materia especifica para analise da Comissao.

§ 2°  Cumprira ao servidor designado para acompanhar os trabalhos

das  Comiss6es  expedir,  com  antecedencia  minima  de  48  horas  da  reuniao  ordinaria,  listagem

atualizada dos processos em tramita¢ao.

§  3°    Na  convocaeao  da  reuniao  da  Comissao,  o  seu  Presidente

devefa indicar os processos que obrigatoriamente integrarao a pauta de discuss6es, podendo, por

deliberagao da maioria dos membros, serem incluidas outras materias a ela afetas.
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§ 4°   Das  reuni6es  das  Comiss6es  Permanentes  sera  lavrada  ata
resumida dos trabalhos, ficando a cargo do servidor do Legislativo designado para assessofa-la,

mediante   determinaeao   da   Presidencia   de   cada   Comissao,   a   consignaeao   das   ausencias

ocorridas,  com  relat6rio mensal que devera ser entregue a  Mesa  Diretora do  Legislativo para os

fins do § 7° deste artigo.

§ 5°  As Comiss6es podefao se reunjr conjuntamente para a tomada
de deliberag6es nas mat6rias de suas competencias.

§   6°     As   Comiss6es,   mediante  consenso  de   seus   integrantes,

poderao   se   reunir  extraordinariamente,   para   deliberag6es,   fora   das   datas   e   horarios   pr6-

estabelecidos, devendo ser lavrada a correspondente ata, se for o caso.

§ 7°  Os membros das Comiss6es serao destituidos §e faltarem a 3

(ties)  reuni6es  consecutivas sem justificatjva  ou  a  5  (cinco)  de forma  altemada,  pofem tambem

sem justificativa.

§ 8°  Havendo a destitujgao, rendncia ou impedimento de ordem legal

de membro da Comissao, o suplente assumifa em seu lugar e somente have fa nova recomposieao

da Comissao,  no periodo de seu mandato, se ficarem vagos os cargos de membro titular e o de

suplente.

Art.  55.    Os  Relatores  das  Com`ss6es  substituirao  os  respectivos

Presidentes nos seus impedimentos.

SECAO IV

Das Comiss6es Especiais

Art. 56. As Comiss6es Especiais Temporarias poderao ser:

I -          Comiss6es Especiais de Estudos;

11 -          Comiss6es  parlamentares de  lnquerito;

Ill -        Comiss6es Especiais de Representagao;

IV -       Comiss6es Especiais processantes.

requerimento  aprovado  em

Art.    57.    As    Comiss6es    Especiais    de    Estudos,    criadas    par

Plenario  pela  maioria  dos  Vereadores,  destinam-se  a  analise  de

assuntos especificos e serao nomeadas por Portaria da Presidencia.
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§  1°   Os  requerimentos  para  constituigao  das  Comiss6es  tratadas
neste   artigo   devem   ser  prctocolados   com   antecedencia   na   Secretaria   Legislativa   e   conter

justificativa fundamentada.

§  2°    Poderao  participar  das  Comiss6es  Especiais  de  Estudos  os

Vereadores que,  por escrito,  no prazo de 2 (dois) dias contados da aprovaeao da Comissao em

Plenario,  manifestarem interesse a Presidencia da Camara.

Art. 58.  As Comiss6es Parlamentares de lnquerito tefao poderes de

investigaeao semelhantes aos das autoridades judiciais, al6m de outros previstos neste Regimento

lnterno,  e sefao criadas pelo Legislatlvo,  mediante  requerimento de  urn terap (1/3) dos membros

da Camara para apuraeao de fato determinado que se inclua na competencia do Municipio e por

prazo certo, sendo suas conclus6es, se for o caso,  encaminhadas ao Minist6no Ptlblico para que

promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.

§   1°     A   proposta   de   constituigao   de   Comissao   Parlamentar  de

lnquerito devera  indicar:

I - os atos e fatos a serem apurados;

11 -prazo de funcionamento, que nao podefa exceder a 180 (cento e

oitenta) dias corridos, salvo pedido de prorrogagao devidamente justificado, aprovado pela maioria

absoluta dos membros da Camara;

Ill -os atos e fatos a serem apurados deverao ser indicados de forma

especifica na proposta de constituigao da Comissao,  nao sendo aceitas considerag6es de ordem

generica que nao permitam identificar claramente o objeto da averiguagao.

§ 2°  Procedida a leitura do requerimento,  na mesma sessao, o lider

de cada bancada indicafa a Mesa o vereador de seu Partido que podera integrar a Comissao

§ 3°  A Comissao sera composta de 3 (ties) membros, assegurando-
se, tanto quanta possivel,  a representaeao proporcional dos Partidos que participem da Camara.

§  4°    Os  Partidos  com  major  representatividade  na  Camara  terao

preferencia na constituigao da Comi'ssao.

§  5°   Ocorrendo  eventualmente  igualdade  na  representativldade,  o

vereador que devera integrar a comissao sera escolhido par sorteio.

§   6°      Constituida   a   Comissao,   seus   membros   comunicarao   a

Presidencia, na mesma sessao, os nomes do Presidente e do Relator.

§  70   A constitui?ao  da Comissao sera  publicada  no  Boletim  Oficial

do Municipio  por meio de  Portaria.
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§ 8°  A avaliaeao de que o fato se inclui na competencia do Municipio

e  o  atendimento  ao  disposto  no  inciso  Ill  do  §  1°  deste  artigo  far-se-a  mediante  despacho  da

Presidencia, se necessario com parecer da Secretaria de Assuntos Juridicos.

§  9°   0  relat6rio final  da  Comissao  Parlamentar de  lnquerito,  ap6s

protocolo no Legislativo,  sera lido em Plenario durante o Expediente da primeira sessao ordinaria

subsequente.

§ 10  0 prazo do inciso 11 do § 1° deste artigo nao corre nos periodos

de recesso da Camara.

§    11        Sera    de    3    (ties)    o    ntlmero    maxjmo   de    Comiss6es

Parlamentares de lnqu6rito em tramitagao.

Art.   59.      As   Comiss6es   Especiais   de   Representagao   tern   por

finalidade representar a Camara em atos externos.

§ 1° As Comiss6es de que trata o capuf deste artigo serao requeridas

por qualquer vereador e constituidas mediante aprovaeao da Mesa Diretora do Legislativo.

§  2°   Os  requerjmentos  para  constituieao  das  Comiss6es  tratadas
neste  artigo  devem  ser  protocolados  com  antecedencia  e  conter  justificativa  fundamentada,

pofem, se a Mesa Diretora julgar necessario, sefao encaminhados para aprovagao do Plenario.

§  3°     Caso  o  ndmero  de  membros  necessarios  a  formaeao  da
Comissao seja  maior que 3 (ties)  ou  haja  o  interesse  pfevio de  participaeao de  mais de 3  (ties)

Vereadores,   o   requerimento  para  sua  constituieao  tambem  devera   indicar  a  quantidade  de

vereadores a integra-la e a competente justificativa para esse numero.

§  4°     No  caso  de  Comiss6es  com   mais  de  3   (tres)  membros,
automaticamente devefa haver a apreciacao do Plenario.

Art.  60.   As  Comiss6es  Especiais  Processan{es serao  constituidas

Para:

I -apurar infrag6es politico-administrativas do Prefeito e Vereadores,

nas condig6es e termos da legislaeao competente;

11 -destituieao dos membros da Mesa,  nos termos deste Regimento.

§   1°    A  instituigao  das  Comiss6es  Especiais   Processantes  sera

submetida a deliberagao do Plenario e, na hip6tese do inciso I, sera requerida por qualquer eleitor,

e na do inciso 11,  necessariamente por urn dos membros da Camara.
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§ 2°   Aprovada  a  denllncia,  a  constituieao da  Comissao  obedecefa
ao disposto na  Lei Organica do Municipio,  sendo seus membro§ nomeados por meio de Portaria

que sera publicada  na  lmprensa Oficial.

§ 3°  Quando a infragao de Vereador nao estiver prevista no C6digo
de  Etica  e  Decoro  Parlamentar do  Legislativo,  editado  mediante  resolugao  pr6pria,  podefa  ser

constituida Comissao Especial Processante para a devida apura¢ao e aplicagao de penalidades.

TITULO IV

Das Sess6es

CAPITULO I

Das Disposig6es Preliminares

Art.   61.     As   Sess6es  Ordinarias,   Extraordinarias  e   Solenes  da

Camara serao  pdblicas,  salvo deliberagao em  contrario do  Plenario, tomada  pela  maioria de 2/3

(dois  tengos)  de  seus  membros,  quando  ocorrer  motivo  relevante  de  preservaeao  de  decoro

parlamentar.

Art. 62.  Dentro do possivel, sera dada ampla publicidade as sess6es

da Camara.

Art.   63.     As  sess6es  da  Camara  terao  duraeao  indeterminada,

encerrando-se por proclama?ao do Presidente, ap6s a conclusao de todas as suas fases.

Art. 64.  Durante as sess6es, somente os Vereadores, servidores da

Casa,  representantes da  imprensa  devidamente autorizados pela Secretaria de Comunicagao e

pessoas  orientadas  pela  Equipe  de  Cerimonial  poderao  permanecer  em  Plenario,  em  lugares

reservados, de acordo com suas fung6es ou necessidades.

§ 1°   Durante as sess6es solenes, somente Vereadores,  Equipe de
Cerimonial,    homenageados,    representantes   da    lmprensa   e   Secretarios-Diretores   poderao

permanecer em Plenario, em lugares reservados, de acordo com suas fune6es.

§ 2° A convitejustificado da Presidencia ou por sugestao de qualquer

Vereador,  podefao assistir os trabalhos  no  Plenario pessoas estranhas ao processo legislativo e

ex-Vereadores do Milnicipio.
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Art.  65.    As  sess6es  da  Camara.  com  excegao  da§  solenes,  s6

podefao ser abertas com a presenga de no minimo 1/3 (urn tengo) de seus membros

Art.  66.     Sera  considerado  presente  a  Sessao  a  Vereador  que

proceder ao devido registro biometrico de frequ6ncia no rel6gio de ponto, mesmo quando esta nao

seja instalada por ausencia de quorum.

§ 1°   Excepcionalmente,  suprifa o registro biom6trico de frequencia,

por  eventual  esquecimento,  justificagao  escrita  dirigida  ao  Presidente,  apresentada  no  prazo

maximo  de  vinte  e  quatro  horas  ap6s  o  encerramento  da  Sessao,  assinada  pelo  Vereador

justificante e:

a)   tambem   subscrita   por   dois   outros   Vereadores   que   tenham

registrado presenea; ou

b)   juntando   c6pias   dos   boletins   de   votaeao   da   sessao,   que

comprovem a participa9ao na votagao de todos os projetos da Ordem do Dia.

§ 2°  Cumprifa ao Departamento de Pessoal comunicar ao Vereador,
logo ap6s a Sessao, eventual ausencia de registro biom6trico de frequencia no rel6gio de ponto.

CApiTULO  11

Das Sess6es Ordinarias

Art.  67.   As  Sess6es  Ordinarias  da  Camara  Municipal  de  Jacarei,

independente  de  convocagao,  realizar-se-ao  as  quartas-feiras,  com  inicio  as  9  (nove)  horas,

destinando  urn  primeiro  perfodo  a  realizagao  de  atos  solenes  diversos  e,  em  seguida,  Tribuna

Livre,  Expediente,  Ordem  do  Dia  e  Hofario  da  Tribuna,  podendo justificadamente  ser suspensa

par tempo determinado,  mediante requerimento aprovado pelo Plenario,  desde que reiniciada no

mesmo dia.

§ 1°   Caso esses dias recaiam em feriados ou pontos facultatjvos,  a

sessao realizar-se-a no primeiro dia util subsequente.

§ 2°   No hofario regimental,  feita a  primeira  chamada e verificada  a

inexistencia de quorum, sera observada a tolefancia maxima de 20 (vjnte) minutos.

§ 3°  Feita a segunda chamada e nao constatada a presenea de pelo
menos 1/3 (urn tergo) dos membros da Camara, sera lavrado o respectivo termo de nao realizaeao

da se§sao por falta de qu6rum.
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§ 4°  Logo ap6s a abertura das sess6es, have fa a execugao do Hino
Nacional Brasileiro e posteriormente sera feita a leitura de urn texto biblico, cujo leitor sera definido

por rodizio de Vereadores conforme constante da Ordem do Dia.  Excepcionalmente, nas sess6es

que antecederem os dias 3 de abril,  7 de setembro e  15 de novembro,  e no dia  19 de novembro

ou na sessao que suceder esta data,  alem do Hino Nacional Brasileiro,  sera feita a execugao dos

Hinos    de    Jacarei,    da    lndependencia,    da    Proclamacao    da    Reptlblica    e    da    Bandeira,

respectivamente.

§  5°    Ato  continuo  as  providencias  constantes  do  §4°,  sera  dada

posse aos Vereadores nos casos previstos em lei.

§ 6°  Na sessao ordinaria em que for empossado o vereador suplente,
logo ap6s a assinatura do termo de posse, sera dada a palavra ao mesmo para que em 5 minutos

possa saudar seus convidados.

§7°       Excepcionalmente,   por   motivo   justificado   e   por   meio   de

requerimento proposto e aprovado pelo Plenario,  o dia de realizacao da sessao ordinaria  podefa

ser antecipado ou adiado para atender o interesse legislativo.

Art. 68.  As Sess6es Ordinarias comp6em-se de cinco fases:

I-    Atos     Solenes     diversos:     quando    ocorrerao    entregas    de

homenagens  concedidas  pela  Camara  Municipal  ou  comemorag6es  aprovadas  em  legislagao

pr6pria;

11 -Tribuna  Livre;

Ill -Expediente: quando sefao lidos e votados, conforme disciplinado,

os expedientes dos Vereadores e a leitura das respostas recebidas do Executivo Municipal sobre

Pedidos de lnformae6es;

lv  -  Ordem   do   Dia:   discussao  e  votagao  das   proposituras  que

integram a Ordem do Dia e daquelas que nela forem incluidas,  nos termos deste Regimento;

V -Horario da Tribuna: compreendefa os Temas Livres.

Pafagrafo  iinico.    A  ordem  de  realizagao  das  fases  da  sessao

ordjnaria podefa ser alterada mediante consulta ao Plenario.

CApiTULO  Ill

Dos Atos Solenes

PRACA  Dos  TREs  PoDEREs,  74  -CENTRo  -jACAREl/SP  -CEP.12.327-901   -TEL.:  (ol2)3955-22oo  -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

RESOLUCAO N° 745/2022 -Fls. 28/77

Art. 69.  A primeira fase da Sessao Ordinaria destina-se a realizagao

de atos solenes diversos, oportunidade em que ocorrerao as entregas de homenagens concedidas

pela Camara Municipal ou comemorag6es aprovadas em legislaeao pr6pria.

Pafagrafo hnico.  Todas as sess6es solenes do Legislativo previstas

em  legislaeao  pr6pria,  a  criterio  da  Presidencia  ou  por  solicitagao  de  Vereador  aprovada  pelo

Plenario,  podefao ser transformadas em atos solenes a  serem realizados no inieio das sess6es

ordinarias e os discursos dos oradores nestes eventos terao seu tempo ljmitado a 10 (dez) minutos

improrrogavejs.

CApiTULO IV

Da Tribuna Livre

Art.  70.     0  Hofario  da  Tribuna   Livre  destina-se  a  ocupagao  da

Tribuna por pessoa representativa de entidade legalmente constituida.

Art. 71.  A Tribuna Livre tera seu usa autorizado pela Mesa Diretora

da Camara,  mediante o atendimento as seguintes condie6es:

I  -  a  entidade  interessada  devefa  inscrever-§e  para  esta  finalidade

com,  pelo memos, tres dias de antecedencia, juntando comprovante de existencia legal, por meio

de formulario pr6prio fornecido pela  Secretaria  Legislativa.

11 -a inscrigao devera conter o nome e qualificagao do orador, funeao

que  ocupa  na  entidade e  assunto  a  ser abordado,  com  a devida  autorizaeao  do  Presidente da

entidade;

Ill  -  o  orador,  que  sera  o  dnico  autorizado  a  fazer  uso  da  Tribuna

Livre,  tera quinze  minutos improrrogaveis para  usar da palavra  sabre o tema,  do qual devefa ter

sido distnbuida c6pia de sintese para conhecimento pfevio dos Vereadores;

lv  -  o  orador da  Tribuna  Livre  devera  usar  da  palavra  em  termos

compativeis com o decoro, obedecendo as limitae6es estabelecidas no Regimento lnterno, ficando

seu pronunciamento sujeito as sang6es legais;

V - sob pena de ter a palavra cassada, o orador da Tribuna Livre nao

podefa  desviar-se  do tema  proposto  em  sua  inscricao,  usar linguagem  impr6pria,  ultrapassar o

tempo previsto no  inciso 111,  referir-se de modo depreciativo as autoridades constituidas.

§  1°   Nenhuma entjdade podefa  participar da Tribuna Livre mais de

duas vezes  por ano,  sendo  uma  por inscrieao a criterio da  pr6pria entidade e outra a  convite de

Vereador.
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§ 20  0 uso da Tribuna Livre sera permitido uma tlnica vez por Sessao

Ordinaria e obedecera rigorosamente a ordem cronol6gica das inscrie6es.

§ 3°  0 Presidente da Camara podefa indeferir o uso da Tribuna Livre

quando  a  materia  nao  disser  respeito,  dircta  ou  indiretamente,  ao  Municipio  ou  versar  sobre

quest6es exclusivamente pessoais.

§ 40  Em casos excepcionais,  a crit6rio da Mesa Diretora, podera ser

reduzido o prazo previsto no inciso I deste artigo.

§  5°   0  orador da Tribuna  Livre  podefa  ser aparteado  nos termos
regimentals, ficando o tempo dos apartes acrescido ao tempo previsto no inciso Ill deste artigo.

§   6°       Excepcionalmente,    a   requerimento   verbal   de   qualquer

Vereador,  aprovado  par voto  da  maioria  absoluta,  a Tribuna  Livre,  agendada  nos  termos  deste

Regimento  lnterno,  ocorrera  imediatamente  antes  da  discussao  e  votaeao  de  propositura  pelo

requerente especificada,  constante  da  Ordem  do  Dia e  relacionada  com o tema a  ser abordado

pelo orador.

§  7°     Flea  terminantemente  proibida  a  ocupaEao  da  Tribuna  em

Sess6es   Ordinarias   e    Extraordinarias   da   Camara   por   pessoas   estranhas   as   atividades

parlamentares, exceto nos casos da Tribuna Livre.

CApiTULO V

Do Expediente

Art. 72.  0 Expediente, terceira fase da Sessao Ordinaria, destina-se

as seguintes providencias,  pela ordem:

I -leitura das ementas, na ordem de protocolo, das Moe6es;

11  -  leitura  das  ementas  e  votagao,   na  ordem  de  protocolo,   dos

Requerimentos sujeitos a delibera?ao do Plenario;

Ill  -  leitura  das  ementas  e  votaeao,   na  ordem  de  protocolo,   dos

Pedidos de lnformae6es;

lv -  leitura  das  respostas  recebidas  do  Executivo  Municipal  sobre

Pedidos de lnformag6es pelo seu porta-voz,  de acordo com a artigo 9°;

V -leitura de requerimento dnico de consignagao em Ata da Sessao

de votos  de  pesar por falecimento,  externados  em  nome  dos Vereadores,  cujos votos  podefao

receber a autoria de todos os vereadores interessados em fazer o registro;
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Vl -preenchimento de vagas na Mesa;

Vll -composiOao de Comiss6es.

§  1°   A leitura  na  integra  de  Moc6es,  Requerimentos e  Pedidos  de

lnforma¢6es e a votaeao das proposituras previstas nos incisos 11 e Ill serao efetivadas mediante

solicitaeao   pfevia   de   qualquer   Vereador   interessado,   que   devera   especificar   a   Secretaria

Legislativa, por e-mail ou outro sistema digital, ate o final do expediente do dia anterior a realizagao

da sessao, quais trabalhos deverao ser lidos na integra e quais deverao ser colocados em votaeao.

§ 2°  Nao ocorrendo a solicitagao de votagao mencionada no §1°,  os

Requerimentos, e Pedidos de lnformae6es, ap6s simples leitura das ementas, serao consjderados

aprovados, por consentimento tacito do Plenario, sem votos contfarios.

§ 3°  Na hip6tese do § 1 a deste artigo, cada vereador tera o direito de

solicitar a leitura na integra de,  no maximo, 3 (ties) Requerimentos por sessao. al6m dos Pedidos

de lnformae6es de sua autoria.

§   4°      No   caso   de   solicitado   apenas   a   leitura   na   integra   de

Requerimento ou  Pedido  de  lnformae6es,  e  nao  a votacao,  o  autor da  propositura  podera,  pelo

prazo de  1  minuto, justificar sua pertinencia.

§  5°    Nao  sefao  objetos  de  leitura  na  integra  os  Requerimentos

previstos   no   §   3°   do   artigo   107   deste   Regimento   que   contenham   mais   do   que   3   (ties)

reivindicag6es e/ou providencias aos 6rgaos competentes.

§  6°   A  leitura  prevista  no  inciso  lv  deste  artigo  sera  referente  as

respostas  recebidas  ate  as  12  (doze)  horas  do  pendltimo  dia  dtil  anterior  ao  designado  para  a

realizaeao da respectiva sessao.

CApiTULO VI

Da Ordem do Dia

Art.   73.      A   Ordem   do   Dia,   quarta   fase   da   Sessao   Ordinaria,

compreende a discussao e votagao das proposituras da pauta distribuida aos Vereadores ate as

14   (catorze)   horas  da   sexta-feira   que   antecede   a   realizacao   da   sessao,   bern   como   das

proposituras  que  tenham  sido  incluidas  posteriormente,  mediante  Requerimentos  de  lnclusao

Extraordinaria subscritos por,  no minimo,  urn terc;o dos Vereadores.

§ 1°  As inclus6es,  retiradas e solicitag6es de adiamento de projetos

na  Ordem  do  Dia,  antes do inicio das  sess6es,  deverao ser encaminhadas  por e-mail  ou  oficio,

pelos Vereadores  ou  seus gabinetes,  a  Secretaria  Legislativa  ou  ao  Setor de  Proposituras,  que

tomarao as providencias pertinentes junto a Presidencia da Camara.
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§ 2°  Efetuada a chamada regimental, a sessao somente prosseguifa
se estiver presente,  pelo menos,  a maioria absoluta dos membros da Camara.

§ 3°   Nao se verificando o qu6rum de que trata o § 20,  o  Presidente
suspendefa a sessao pelo prazo de 5 (cinco) minutos.

§ 4°  Persistindo a falta de qu6rum o Presidente declarara encerrada
a sessao,  da mesma forma procedendo em qualquer fase da Ordem do Dia.

§  5°     Os  Requerimentos  de  lnclusao   Extraordinaria  deverao  ser

protocolados,  na Secretaria Legislativa da Camara,  ate antes do inicio da quarta fase da Sessao

Ordinaria.

§ 6°  Logo ap6s a chamada regimental para a quarta fase da Sessao
Ordinaria,  respeitados os  §§  2° e  30 deste artigo,  o  Presidente devera  colocar em  votaeao,  pelo

Plenario, quando houver,  os Requerimentos de lnclusao Extraordinana, que necessitarao do voto

favofavel da maioria simples para a sua aprovagao

§  7°    Nao  sera  admjtida  a  votaeao  de  Requerimentos  de  lnclusao

Extraordjnaria depois de colocada em discussao quaisquer das proposituras da Ordem do Dia.

Art.   74.      Na   Ordem   do   Dja   organizada   pelo   Presidente,   fica

estabelecida a seguinte sequencia para votagao das materias:

I -  aquelas cujo prazo fatal para aprecia?ao esteja encerrado;

11    -   que   disponham   sobre   denominagao   de    pr6prios,    vias,

Iogradouros e espaaps pdblicos em homenagem a pessoas falecidas;

Ill -as que possuam regime de urgencia;

lv -com discussao encerrada em sessao anterior e nao votada;

V -aquelas em tramitagao ordinaria;

Vl -as sujeitas ao processo secreto de votagao.

§ 1°  Mediante requerimento verbal aprovado por maioria simples,

a  exceeao  do  incjso  I,  sera  admitida  a  inversao  da  ordem  de  apreciaeao  das  proposituras

constantes ou incluidas na Ordem do  Dia.

§ 20  Logo ap6s a aprovagao dos projetos de homenagem de que
trata  o  inciso  11,  a  Sessao  podera  ser  suspensa  par  10  minutos  para  que  os  Vereadores

possam   cumprimentar   os   familiares   dos   homenageados,   sem   que   haja   prejuizos   ao

andamento dos trabalhos legislatjvos.

PRACA  Dos  TREs  PoDEREs.  74  -CENTfio  -jACAFiEi/SP  -CEP    12  327-9oi   -TEL      (ol2)3955-22oo  -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

REsOLuCAO N° 745/2022 - FIG. 32/77

Art. 75.   Durante a Ordem do Dia, somente serao permitidos apartes

atinentes a mat6ria em apreciaeao.

CApiTULO Vll

Do Holario da Tribuna

Art.  76.    0  Horario  da  Tribuna,  quinta  fase  da  Sessao  Ordinaria,

destina-se a ocupagao da Tribuna por Vereador, pelo prazo de doze minutos,  para abordar temas

de sua livre escolha, desde que de interesse ptlblico.

Pafagrafo tlnico.   0 prosseguimento normal do Hofario da Tribuna

nao sera obstado, desde que haja em Plenario a presenea de, no minimo, urn tengo dos membros

da Camara.

Art.  77.    A  ocupaeao  da  Tribuna  nos  Temas  Livres  obedecefa  as

segulntes regras:

I -cumprira a Secretaria Legjslativa a elaboraeao de lista de chamada

para a ocupaeao da Tribuna,  organizada na primeira sessao ordinaria de cada Legislatura, com o

nome que os vereadores utilizafao na forma do § 6° do artigo 7° deste Regimento, obedecendo, a

seguir, a sistema de rodizio no qual o nome constante no topo da respectiva lista em uma Sessao

ocupafa  o  tlltimo  lugar na  Sessao seguinte,  com  a  preserva?ao  da  ordem  dos demais,  e  assim

sucessjvamente;

11 - chamado para o uso da Tribuna,  caso nao seja de seu interesse

ocupa-Ia,  devefa o Vereador manifestar-se em tal sentido;

Ill  -  perdera  o  direito  ao  uso  da  Tribuna,  na  Sessao  em  curso,  o

Vereador que  manifestar desistencia  de seu tempo  ou  nao estiver presente  no  Plenario quando

chamado a faze-lo;

IV - a concessao de  aparte,  pelo orador,  nao acarretafa acfescimo

ao seu prazo de ocupagao da Tribuna;

V -nao serao permitidas a permuta e a cessao do tempo dos Temas

Livres;

Vl      -     Mediante      manifestacao      de      qualquer     Vereador     os

pronunciamentos da tribuna da Camara poderao ser ilustrados por videos, apresentae6es ou outra

forma disponivel na Camara Municipal;
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Vll - Para validagao  do material  de ilustracao,  o protocolo de midia

devera  obrigatoriamente ser enviado  via  e-mail  ou  sistema  digital  a  Secretaria  de  Comunicaeao

ate as 15h do dia anterior a data designada para a sessao em que sera utilizado;

Vlll  -0 periodo de duraeao da ilustraeao da materia em  apreciagao

integrara o tempo da tribuna destinado ao Vereador que solicitou sua utilizagao.

CApiTULO VIII

Das Sess6es Extraordinarias

Art. 78.  A Camara podera ser convocada extraordinariamente:

I  -  pelo   Prefeito,   quando  este  a  entender  necessaria  e  apenas

durante os periodos de recesso legislativo;

11  -  pelo  Presidente  da  Camara  para  o  compromisso  e  a  posse  do

Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores;

Ill  -  pelo  Presidente  da  Camara  ou  a  requerimento  da  maioria  dos

membros da Casa, em caso de urgencia ou interesse ptlblico relevante.

§ 1°  As Sess6es Extraordinarias convocadas no periodo de recesso
legislativo obedecerao ao disposto na Lei Organica do Municipio de Jacarei.

§    2°        As    Sess6es    Extraordinarias    serao    convocadas    com

antecedencia minima de  12 (doze) horas, exceto em caso de calamidade pdblica,  e nelas nao se

podefa tratar de assunto estranho a sua convocaeao.

§ 3°   A convocacao  sera  levada  ao  conhecimento dos Vereadores

pelo Presidente da Camara,  respeitado o disposto neste artigo.

§ 4°  As Sess6es Extraordinarias poderao ser realizadas a qualquer

dia e a qualquer hora, inclusive aos domingos e feriados

Art.  79.    Na  Sessao  Extraordinaria  nao  have fa  Expediente,  sendo

todo o seu tempo destinado a Ordem do Dia.

Art.   80.      Aplicam-se   as   Extraordinarias,   no   que   couberem,   as

mesmas normas que regem as Sess6es Ordinarias.
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CAP.TULO IX

Das Sess6es So[enes

Art.  81.    As  sess6es  solenes  sao  eventos  destinados  a  grandes

comemorag6es  ou  homenagens  especiais,  conforme  legislag6es  pr6prias,  e  sefao  convocadas

pelo  Presidente  ou  a  requerimento  subscrito  pela  maioria  dos  membros da  Camara,  para  o  fim

especifico que lhe for determinado.

§  1°    Essas  sess6es  poderao  ser  realizadas  fora  do  recinto  da
Camara, nao havendo Expediente e Ordem do Dia,  sendo dispensada a verificagao de presenga.

§ 2°  Quando as sess6es solenes forem convocadas pela maioria dos
membros do  Legislativo,  o respectivo  requerimento devefa conter a intervalo de tempo para  sua

realizaeao, ficando a criterio do Presidente estabelecer dia e horario.

§  3°    Os  trabalhos  das  Sess6es  Solenes  serao  conduzidos  pelo
Presidente da Camara ou por quem a estiver substituindo

CApiTULO X

Das Audiencias Pl]blicas

Art.  82.   As audiencias pdblicas realizadas na Camara Municipal de

Jacarei obedecerao as regulamentag6es e legislag6es pr6prias.

§  1°    Aprovada  a  audiencia  pdblica,   a  Presldencia  do  Legislativo

determinafa   as   providencias  cabfveis   para  a  sua   realizaeao,   devendo   cientificar  os  6rgaos

administrativos  da  Camara  para que  seja  dada  a  mais  ampla  publicjdade,  com  a  antecedencia

minima de cinco dias ou  com  prazo suficientemente  necessario ao cumprimento das legislag6es

pr6prias, eventos estes que deverao ter a mesma relevancia das sess6es ordinarias na cobertura

e divulgaeao por parte da TV Camara.

§   2°      A   audiencia   publica   prevista   no   artigo   9°,   §   4°   da   Lei

Complementar  n°  101/2000  -Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  sera  promovida  pelo  Executivo

Municipal junto a Comissao de Finances e Oreamento do Legislativo com ampla publicidade para

demonstragao e avaljagao do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, devendo ser

realizada ate o dltimo dia dos meses de maio, setembro e fevereiro.
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TiTULO V

Das Atas

Art. 83.  As sess6es da Camara Municipal de Jacarei,  bern como as

Audiencias  Pdblicas,   serao  registradas  por  meio  de  Ata  Eletr6nica,  consistente  na  gravagao

integral das sess6es/audiencias em sistemas de audio e video ou similares.

§ 10  Competira a Secretaria de Comunicagao,  par interm6dio da TV

Camara,  proceder  a  grava?ao  integral  das  sess6es/audiencjas,  da  qual  devefa  manter  c6pia

permanente em seus arquivos.

§ 2°   A Secretaria de Comunicacao,  no prazo maximo de dais dias,

encaminhafa a Secretaria Legislativa c6pia das gravag6es das sess6es/audiencias, sem edig6es.

§  3°   Cabera  a  Secretaria  Legislativa  a  guarda  e  conservagao  dos

citados   arciuivos   digitais,    os   quais   serao   devidamente    identificados   com    a   natureza   da

sessao/audiencia, com ndmero §equencial,  iniciado a cada ano, e com a respectiva data.

§ 4°  Cabers a Secretaria Legislativa, ainda, a elaboraeao de resumo

da Ata Eletr6nica das sess6es/audiencias,  no qual devera constar,  no que couber.

a)  natureza e ntlmero da  sessao/audiencia,  o  horario de seu  inicio,

dia,  mss, ano,  Legislatura e local de sua rea[izagao;

b)  nome  dos  integrantes  da  Mesa  Diretora  dos  trabalhos  e  dos

demais Vereadores presentes a sessao/audiencia;

c) a relaeao das proposituras da Ordem do Dia, contendo respectivos

nLlmeros,  assuntos,  autorias.  emendas,  subemendas,  substitutivos,  mensagens e as conclus6es

do Plenario;

d) nome do orador da Tnbuna Livre e da entidade representada, bern

como o assunto tratado;

e) nome dos Vereadores que ocuparam a Tribuna nos Temas Livres,

pela ordem;

f) as lndicae6es, das Moe6es, dos Requerimentos e dos Pedidos de

lnformae6es,  com  as conclus6es do Plenario,  conforme o caso,  bern como dos Votos de  Pesar

extemados;

g)  assinatura  do  Presidente  da  Camara  e  do   1°  Secretario.   nas

Sess6es  Ordinarias   e   Extraordinarias,   e   apenas  do   Presidente  da  Audiencia   Pdblica   e  do

respectivo  ato  solene,  no  caso  das  Sess6es  Solenes,  bern  como  a  assinatura  do  redator  do

correspondente resumo.
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§ 5°   No prazo  maximo de dez dias ap6s receber as gravac6es da
sessao/audiencia, a Secretaria Legislativa devera encaminhar, preferencialmente via e-mail oficial,

o resumo da respectiva Ata  Eletr6nica para a publicaeao no site da Camara e para a analise dos

Vereadores, que poderao, se for o caso e no prazo de dois dias uteis,  a contar do envio,  propor

retifica¢ao, insergao de algum registro ou impugnagao, por escrito, sem o que se clara a aprova?ao

tacl.ta do resumido e,  por consequencia,  a aceitagao do conteLldo integral da Ata Eletr6nica,  sem

ressalvas.

Art.  84.    Qualquer  interessado  podera  obter  c6pia  em  midia  ou  a

transcrieao  total  ou  parcjal  da  Ata  Eletfonica  das  sess6es/audiencias  da  Camara  Municipal  de

Jacarei,  mediante solicitaeao ao Presidente.

Paragrafo  ilnico.   Sera  responsabilidade  da  Secretaria  Legislativa

providenciar o  atendimento da  solicita9ao  mencionada  no  capLtf,  no  prazo  maximo de dez dias,

salvo justificado motivo.

TITULO VI

Das Proposic6es

CAPITULO I

Disposic6es Preliminares

Art.   85.      Proposigao   e   toda   mat6ria   sujeita   a   deliberaeao   ou

encaminhamento do Plenario.

I -As proposie6es consistem em:

a) Projetos de Lei;

b) Projetos de Lei Complementar;

c) Projetos de Emenda a Lei Organica do Munlcipio;

d) Projetos de Decreto Legislativo;

e) Projetos de Resolueao;

f) lndicag6es;

g) Requerimentos;

h) Requerimentos de lnclus5o 0rdinaria;

i) Requerimentos de  lnclusao  Extraordinaria;

j) MO¢6es;
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k) Votos de Pesar;

I) Pedidos de lnformag6es.

in) Substitutivos,  Emendas e Subemendas;

n) Vetos;

a) Recursos;

11   -  As   proposig6es   deverao   ser  redigidas   em   termos   claros   e

sinteticos;

Ill - Nao sera  permjtida,  em  hip6tese alguma,  a  apresentagao,
na  mesma  sessao,  de  requerimentos  e  pedidos  de  informag6es  que  versem  sobre  o
mesmo assunto;

lv  -  Exceto  os  projetos  de  lei  ou  de  lei  complementar,  nenhuma

proposieao podefa ser votada mais de uma vez na mesma sessao;

V - Para  garantir a  autoria,  os  pedidos de  proposig6es deverao ser

formulados  por escrito,  preferencialmente via  e-mail  oficial,  e  acompanhados  do  maior ndmero

possivel de dados e/ou documentos necessarios a elaboragao da mat6ria,  sem  o que a autoria
ficafa   prejudicada   caso   outro   vereador   apresente,   antes   da   devida   regularizagao,   todo   o

necessario de forma completa

Art.   86.     Para  transitarem  em   Sessao  Ordinaria,   as  lndicac6es,

Requerimentos,  Mog6es e  Pedidos de  lnformag6es deverao ser protocolados,  por e-mail dirigido

a Secretaria Legislativa ou outro sistema digital, em rigorosa ordem cronol6glca,  ate as  12 (doze)

horas do pentlltimo dia titil anterior ao de§ignado para a realizagao da respectiva sessao.

§   1°      Excetuam-se   do   disposto   neste   artigo   os   requerimentos

previstos neste Regimento que soljcjtem urgencia para proposituras que, originariamente, devem

tramitar em regime ordinario e aqueles subscritos pela maioria absoluta dos membros da Camara,

bern como aquele previsto no § 5° do artigo 73 deste Regimento.

§ 2°   Compete aos Gabinetes dos Vereadores,  no ato de protocolo
de  proposig6es junto a Secretaria  Legislativa,  a  indicaeao correta  dos names  das autoridades  e

seus respectivos cargos,  bern como de endereeos completos para envio das materias aprovadas

em  Plenario.

Art. 87.   A Presidencia arquivafa qualquer proposi€ao:

I -  que versar sobre assunto alheio a competencia da Camara;

11  -que delegar a outro 6rgao atribuie6es  privativas do  Legislativo;
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Ill    -    manifestamente    jlegal,    inconstitucional    ou    antlrregimental,

quando  assim  se  manifestar  a  Secretaria  de  Assuntos  Juridicos  ou,  quando  for  o  caso,  ap6s

avaliaeao da Comissao de Constituigao e Justiea.

Art.  88.   0  autor podefa  solicitar,  em  qualquer fase da  elaboraeao

legislativa,  o arquivamento de sua proposioao

Pafagrafo tlnico.   A retirada apenas da assinatura de projetos que

exigem para a sua apresentaeao o ndmero de 1/3, da maioria absoluta ou de 2/3 dos membros da

Camara,  nao  invalida  a  autoria e  a tramitaeao da  propositura  que foi  regularmente  protocolada,

desde que ela ainda tenha o ndmero minimo exigido de assinaturas.

Art.    89.        Quando    do    encerramento    da    Legislatura,    serao

automaticamente arquivadas as proposituras que estejam tramitando na Casa,  de parlamentares

nao reeleitos, subsistindo as demais.

Art.    90.       Considerar-se-a    autor   da    proposieao,    para   efeitos

regimentais, a seu primeiro signatario.

Paragrafo    tlnico.       Sera    permitida    a    coautoria    em   qualquer

proposigao, desde que formalizada ate a data do protocolo.

Art. 91.   Quando,  por extravio ou retengao indevida, nao for possivel

o andamento de qualquer proposigao,  a Presidencia determjnara a sua reconstituieao.

CApiTULO  11

Dos Projetos

Art.   92.     A  Camara   exerce  sua  fungao   legislativa   por  meio  da

apresentagao  de  projetos  de  lei,  projetos  de  lei  complementar,  projetos  de  decreto  legislativo,

projetos de resolueao e projetos de emenda a Lei Organica do Municipio.

Art.  93.   Projeto de  Lei 6 a proposigao que tern por tim  regular toda

a materia legislativa de competencia da Camara e sujeita a sangao do Prefejto.

§ 1o  A iniciativa dos projetos sera:

I - dos Vereadores;

PRACA  Dos  TREs  PoDEREs,   74  -CENTRo  -JACAREl/SP  -CEP    12   327-901   -TEL.   (012)3955-2200  -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO  DA LIBERDADE

REsOLUCAO N° 745/2022 - Fls. 39/77

11  -da  Mesa;

Ill  -do  Prefeito;

lv - das Comiss6es;

V -de iniciativa  popular,  na forma  prevista  na  Lei Organica.

§ 2°  E da competencia exclusiva do Prefeito a iniciativa dos projetos

de lei que:

I -disponham sobre materia financeira;

11 -disponham sabre a criagao, transformagao ou extineao de cargos,

fune6es ou empregos pdblicos na Administra?ao Direta e lndireta ou flxa?ao de sua remuneragao;

Ill   -   disponham   sobre   servidores   ptlblicos,   seu   regime  juridico,

provimento  de  cargos,  estabilidade,   aposentadoria  e  vencimentos,   ressalvados  os  casos  de

competencia privativa da Camara;

lv   -   disponham   sobre   criaeao,   estruturaeao   e   atribuig6es   das

Secretarias ou Departamentos equivalentes e 6rgaos da Administracao Pdblica;

V  -  disponham   sobre  materia   ongamentana   e   a  que  autoriza   a

abertura de cfeditos ou conceda auxilios, ptemios e subven?6es.

§ 3°  Aos projetos de lei de injciativa do Prefeito nao serao admitidas

emendas que aumentem a despesa prevista.

§ 4°  Ao projeto de lei ongamentaria nao sao admitidas emendas das

quais decorra aumento da despesa global ou de cada 6rgao, fundo,  projeto ou programa ou que

vise a lhe modificar o montante,  a natureza ou a objetivo.

§ 5°  E da competencia privativa da Mesa da Camara a iniciativa dos

projetos de lei que disponham sobre:

I   -   autorizacao   para   abertura   de   cfeditos   suplementares   e/ou

especiais pelo aproveitamento total ou parcial das consignag6es orgamentarias da Camara;

11 - reajustes de vencimentos;

Ill  - fixagao  dos  subsidios  do  Prefelto,  Vice-Prefeito  e  Secretarios

Municipais.

§  6°    Nos  projetos  de  competencia  da  Mesa  nao  serao  admitidas

emendas que  aumentem  a  despesa,  salvo  quando tratarem  de fixaeao  de  remuneragao  ou  de

subsidios e forem assinadas pela mesma ou pela maioria absoluta dos membros da Camara

Art. 94. Os Projetos de Lei Complementar sao aqueles disciplinados

na Lei Organica do Municipio.
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Art.   95.     Os   Projetos   de   Emenda   a   Lei   Organica   do   Munici'pio

obedecerao ao nela disposto.

Art.  96.   Projeto de  Decreto  Legislativo a a  proposigao destinada a

regular  mat6ria  que  exceda  o§  limites  da  economja  interna  da  Camara,  de  sua  competencia

privativa e nao sujeita a sangao do Prefeito, sendo promulgada pelo Presidente.

Paragrafo I]nico.  Constituem obrigatoriamente mat6rias de Decreto

Legislativo a concessao de homenagens e a aprovagao ou rejeigao de contas do Prefeito.

Art.  97.    Projeto  de  Resolucao  e  a  proposieao  destinada  a  regular

assuntos de interesse interno do Legislativo,

§ 1°  Constitilem obrigatoriamente materias de Projeto de Resolucao:

I  - a destituigao dos  membros da  Mesa,  a  elaboragao e  reforma do

Regimento lnterno;

11  -  organizaeao  admjnjstrativa  da  Camara,  funcionamento,  policia,

criagao, transformagao ou extin?ao de seus cargos, empregos e fune6es,  bern como fixagao das

respectlvas referencias;

Ill -regulamentagao ou fixagao do subsidio dos Vereadores;

lv -criagao de frentes parlamentares.

§ 2°  Nos projetos de resolugao de competencia da Mesa nao serao
admitidas emendas que aumentem a despesa, salvo se de sua autoria ou quando assinadas pela

maioria absoluta dos membros da Camara.

§ 3°  A iniciativa dos projetos de resolugao constantes dos incisos 11

e Ill do §  1° deste artigo compete a Mesa Diretora Legislativo.

§   4°     A   iniciativa   dos   proietos   de   resolugao   dispondo   sobre   o

Regimento  lnterno compete  a  Mesa  Diretora  do  Legislativo  ou  mediante autoria  da  maioria dos

membros da Camara.

§  5°   As  frentes  parlamentares  sao  colegiados  de  vereadores,  de
carater suprapartidario, destinadas a promover a discussao e o aprimoramento da legislaeao e de

politicas ptlblicas voltadas  para a Municipio referentes a  urn determinado setor,  serao presididas

pelo  vereador  que   as  solicitou   e  subsistirao   somente  durante   a   Legislatura  em  que  forem

aprovadas e atenderao as seguintes disposig6es:

a) para disciplinar o disposto no § 5°, fica criado o registro de Frentes

Parlamentares perante a Mesa da Camara Municipal de Jacarei;
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b) a Frente Parlamentar sera constitufda de pelo menos urn tergo de

membros  do  Poder  Legislativo  Municipal  e  o  seu  registro  devera  indicar  o  nome  com  a  qual

funcionara,  o assunto especifico de sua atuagao e a indicaeao do representante que coordenara

suas  atividades  e  que  sera  responsavel  perante  a  Camara  Municipal  por todas  as  informag6es

que prestar a Mesa;

c)   as   Frentes   Parlamentares   registradas   poderao   requerer   a

utilizagao de espaeo fisico da  Camara  Municipal  para a realizagao de  reuniao,  o que  podera ser

deferido a criterio da Presidencia,  desde que nao interfira  no andamento dos trabalhos da  Casa,

nao implique contrataeao de pessoal, fornecimento de transporte ou qualquer outra despesa que

possa ser suprida pelo gabinete de seus vereadores integrantes;

d) as atividades das  Frentes Parlamentares  registradas conforme o

disposto na alinea a do § 5°   serao amplamente divulgadas pela TV Camara, na pagina da Camara

Municipal na Internet, al6m de divulgaeao par meio da Assessoria de Comunicaeao do Legislativo

Art.  98.   A  materia  constante  de  projeto  rejeitado  somente  podefa

constituir  objeto  de  nova  projeto  na  mesma  sessao  legislativa  mediante  proposta  da  maioria

absoluta dos membros da Camara, ressalvadas as materias de iniciativa exclusiva.

Art.  99.    Em  qualquer fase  da  tramitagao,  os  autores  dos  projetos

poderao    solicitar,    mediante    requerimento    escrito    a    Presidencia    do    Legislativo,    o    seu

sobrestamento por ate 60 (sessenta) dias.

Paragrafo tlnico.  Decorrido o prazo constante do capuf ou havendo

solicitagao dos autores, o projeto voltafa a ter normal andamento.

Art.100.   A Camara divulgafa, em seu enderego eletr6nico (site) na

internet,  o teor dos projetos em tramitagao no  Legislativo,  tanto de autoria dos Vereadores como

oriundos do Executivo Municipal, com exceeao daqueles cuja tramitagao nao permita a publicidade

antecipada.

CApiTULO Ill

Das lndicag6es
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Art.  101.     Indicaeao  6  a  proposi?ao  em  que  o  Vereador  sugere

medidas de interesse publico a Administraeao Direta ou lndireta do Municipio, por estarem fora da

competencia do Poder Legislativo, de acordo com os artigos 27 e 28 da Lei Organica Municipal.

§  1°    As  indicac6es  devefao  ser  protocoladas  reunjndo,  em  cada

uma, todas as solicita?6es de assuntos semelhantes, sendo que nao serao aceitas, por vereador,

mais de uma jndicaeao sobre a mesma materia.

§ 2°  Caso o Vereador ja tenha encaminhado a Secretaria Legislativa
indicagao sobre determinado assunto,  podera complementa-la antes do encerramento do horario

de  protocolo,  com  outras  reivindicae6es  semelhantes,  bastando  fazer  a  devida  anotagao  para

complementagao.

§   3°      As    indicac6es   apresentadas   ficarao   a   disposigao   dos
Vereadores  durante  o  expediente  das  sess6es  e  serao  encaminhadas  ao  Executivo  Municipal

independentemente de delibera9ao.

§  4°    As  indicae6es  apresentadas  nas  sess6es  nao  serao  lidas,
ficando a criterio do vereador comentar na tribuna o encaminhamento desses trabalhos.

CAPITUL0 lv

Dos Requerimentos

Art.  102.    Requerimento  e  todo  pedido,  verbal  ou  escrito,  feito  ao

Presidente da Camara ou por seu interm6dio, sobre qualquer assunto.

Pafagrafo   tlnico.      Quanto   a   competencia   para   decidi-los,   os

requerimentos sao de duas esp6cies:

I - sujeitos apenas ao despacho do Presidente;

11 - sujeitos a deliberaeao do Plenario.

Art.    103.       Serao   decidjdos    pelo    Presidente    da    Camara    os

requerimentos verbais que solicitem:

I - permissao para usar da palavra;

11 -leitura de qualquer mat6ria para conhecimento do Plenario, exceto

no caso do disposto no § 10 do artigo 72.

Art.   104.      Serao   concedidos   pelo   Presidente   da   Camara   os

requerimentos:
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I -verbais,  que solicitem:

a)  pela ordem,  a observancia de disposieao regimental,

b)  verificacao de presenea ou de votacao;

c)  jnformac6es sabre os trabalhos e a pauta da sessao;

d)  justifica?ao de voto;

e) encaminhamento de votagao pelos lideres,

f) destaque de votaeao em separado -DVS;

g) a ocorrencia da Tribuna Livre imediatamente antes de propositura
a ser discutida e votada na Ordem do Dia;

11 -  de consignagao em Ata da sessao de voto de pesar,

Ill -   escritos,  solicitando a retirada de propositura de pr6pria autoria

da  Ordem  do  Dia  ou  pedindo  o  seu  arquivamento,  bern  como  o  desarquivamento  desde  que

atendjdo o regramento especificado neste Regimento.

Art.   105.      Sefao   dirigidos   ao   Presidente,   escritos   e   decididos

mediante sua simples anuencia, os requerimentos que solicitem:

I -renuncia de cargos na Camara:

11 -licenea da vereanga para tratamento de satlde;

Ill   -  juntada   ou   desentranhamento   de   documento,   no   proce§so

legislativo;

lv  - previamente a  inclusao  de  materia  na  Ordem  do  Dia,  por meio

de  Requerimento de  lnclusao Ordinaria,  o qual devefa ser protocolado na Secrctaria  Legislativa,

preferencialmente   por   e-mail   ou   sistema   digital   oficial,   que   o   levafa   ao   conhecimento   do

Presidente;

V - sobrestamento de proposituras.

Art.   106.    Sefao  de  alcada  do  Plenario,  verbais  e  votados,  sem

djscussao,  mas admitjndo encaminhamento de votaeao,  os requerimentos que solicitem:

I  - adiamento de discussao e votaeao de  proposie6es,  na forma  do

disposto no artigo 137 deste Regimento;

11 -votagao por determinado processo ou metodo;

Ill -dispensa de leitura de proposie6es;

IV -pedjdo de suspensao da sessao por tempo determinado;

V -a alteragao da ordem das fases da Sessao Ordinaria;
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Vl  -  a  alteragao  da  ordem  de  apreciaeao  dos  projetos  na  fase  da

Ordem do Dia.

Art.107.  Serao de algada do Plenario, escritos, sem discussao, mas

admitindo encaminhamento de sua votaeao,  os requerimentos que solicitem:

I -insengao de documentos em ata;

11  - urgencia para  proposituras que,  origjnariamente,  devem tramitar

em regime ordinano;

111  -licenga  para  o Prefeito afastar-se do cargo;

lv - retificagao ou impugna9ao de ata;

V   -   convocagao   dos   Secrefario§,   Presidentes   de   Autarquias   e

Fundae6es  Municipais,  bern  coma  de  Diretores  Municipais  e Administradores  responsaveis  por

entidades sob interveneao da Prefeitura Municipal e seus respectivos diretores;

Vl -encerramento da sessao por motivo relevante;

Vl[   -  constituigao   de   Comiss6es   Parlamentares   de   [nquerito,   de

Representagao, Processante e de Estudos;

VllI - insercao em ata de moe6es;

lx  -   providencias   diversas   e   comunicaeao   com   autoridades   de

6rgaos estaduais e federais, concessionarias de servicos publicos, empresas, entidades e demais

6rgaos constituidos,  desde que nao pertencentes a  administraeao pdblica municipal,  para a qual

serao encaminhadas indicae6es na forma prevista no artigo  101  deste Regimento;

X -pedido de informae6es ao Executivo;

XI -pedido de informae6es a Presidencia ou a Mesa da Camara;

XIl  -a inclusao de proposituras na Ordem  do  Dja,  posteriormente a

elaboragao e divulgagao desta,  par meio do Requerimento de lnclusao Extraordinaria.

§ 10   No exercicio do  mandato,  os Vereadores poderao requerer ao
Plenario,  por requerimento  aprovado  pela  maioria  absoluta  dos membros da  Casa,  a  realizaeao

de audiencias pdblicas para tratar de temas especificos

§ 2°  0 comparecimento referente a convocagao prevista no inciso V
deste artigo devefa  ocorrer em  audiencia  pdblica e ter a  mais ampla divulgagao  possivel,  sendo

conduzida  pela  Comissao  Permanente  do  Legislativo  que  trate  da  mat6ria  afim  aquela  a  ser

abordada pelo convocado.

§ 3°  Os pedidos formulados pelos vereadores na forma do inciso lx
do  capuf  deste  artigo,  desde  que  tratem  sobre  a  mesmo  assunto,  providencias  identicas  ou
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similares,  deverao,  obrigatoriamente,  ser  abrangidos,  em  casa  Sessao,  em  apenas  urn  Jinico

requerimento por vereador.

CAPITULO V

Das Moc6es

Art.108.  Mogao e a proposigao em que o Vereador apresenta votos

de  louvor,  congratulac6es,  solidariedade,  protesto,  reptldio ou que de  alguma forma  importe em

elogios ou criticas que nao se enquadrem no elenco das demais proposje6es, sendo seu teor e o

do  respectivo  oficio  de  encamjnhamento  de  exclusiva  responsabilidade  do  autor  e  eventuais

subscritores da propositura, havendo a opeao da remessa dessas proposituras por meio de Oficio-

padrao da Secretaria Legislativa da Camara.

Pafagrafo   dnico.     A  Mogao   nao  sera  submetida  a  deliberagao

plenaria ja que seu teor e de responsabilidade do(s) autor(es).

CAPITULO VI

Dos Votes de Pesar

Art.   109.     Os  Votos  de  Pesar  serao  protocolados  par  e-mail  ou

sistema  digital  junto  a  Secretaria  Legislativa  da  Camara,  ate  o  dia  anterior  a  realiza?ao  das

sess6es,  ou  por  registro  em  formulario  pr6prio  sob  a  guarda  da  Mesa  Diretora  nos  dias  das

sess6es.

Art.110.   Os Votos de Pesar nao receberao votagao e devefao ser

registrados em  formulario  pr6prio,  que  sera  entregue,  ate  o final  da  deliberaeao dos  Pedidos de

lnformae6es, ao 1° Secretario para a leitura,  nao sendo obstada a consignagao no resumo de Ata

Eletr6nica de pesar externado em momento posterior, caso necessario.

Art.111.   Os Vereadores autores dos votos de pesar poderao optar

por cientificar as familias enlutadas par intermedio de oficios-padrao da Secretaria  Legislativa ou

faze-Io por seu Gabinete.
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Art.112.    Cabers  aos  Gabinetes  dos  autores  dos  votos  de  pesar

formulados  providenciar  os  dados  necessarios  e  a  remessa  dos  correspondentes  oficios  as

familias enlutadas.

CApiTULO Vll

Dos Pedidos de lnformac6es

Art.113.   Os Pedidos de  lnformag6es sao solicitag6es dirigidas  ao

Poder   Executivo   Municipal,   a      Presidencia   ou   a   Mesa   Diretora   do   Legislativo   solicitando

informag6es  sobre  ag6es,  programas,  despesas,  entre  outros  assuntos atinentes  as  atribuig6es

de fiscalizaeao do vereador.

§ 1°   Nao sera  permitida a apresentagao de  Pedido de  lnformag6es

que verse sobre o mesmo assunto de outro ja rejeitado em Plenario, antes de transcorrido o prazo

de 90 (noventa) dias da sessao em que foi reprovada a propositura.

§ 2°   Cada Vereador podefa apresentar no maximo dois pedidos de
informae6es por sessao ordinaria do Legislativo.

CAPITULO Vlll

Dos Substitutivos, Das Emendas e Das Subemendas

Art.114.   Substitutivo 6 a  Projeto de  Lei,  de  Decreto Legislativo,  de

Resolueao,  de  Lei  Complementar ou  de  Emenda  a  Lei  Organjca  apresentado  pelo  Prefeito,  por

Vereador ou Comi§sao para substituir outro ja apresentado sobre o mesmo assunto.

§ 1°  E vedada a apresentacao de substitutivc> parcial,  bern como de

mais  de  urn  substitutivo  de  forma  concomitante  pelo  mesmo  Vereador  ou  Comissao,  sobre  a

materia em pauta.

§  2°     Para  apresentar  novo   Substitutivo,   a   autor  prjmeiramente
devera promover a retirada daquele substitutivo que ja estiver tramitando.

§  3°   0  Substitutivo  apresentado  por vereador autor da  propositura
original,  se rejeitado,  nao  invalida a tramitaeao do projeto original

§ 4°  No caso de projetos com duas discuss6es e votae6es, somente
sera permitida a apresentagao de Substitutivo antes da primeira votagao.
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Art.115.  Emenda  6  a  proposigao  apresentada  como  acess6ria  de

urn projeto de lei,  de decreto  legislativo,  de resolugao,  de  lei complementar ou  de emenda a  Lei

Organica.

§  1°   As emendas  podem  ser supressjvas,  aditivas,  modificativas e

gramaticais.

§  2°    Nao  serao  aceitos  substitutivos  e  emendas  que  nao  tenham
relagao direta com a materia objeto da proposieao principal.

§  3°     0  Prefeito  podera  propor  alterae6es  aos  projetos  de  sua
iniciativa ainda nao apreciados em primeira discussao.

§ 4°  Sempre que o Executivo solicitar alterag6es nos projetos de sua
iniciativa,  na forma do §3°,  serao abertos  novos prazos  para  a Secretaria de Assuntos Juridicos

do  Legislativo  e  para  as  Comiss6es  Permanentes  se  manifestarem,  sendo  que,  nos  casos  de

tramitaeao de projetos em regime de urgencia,  o prazo de tramitagao voltara a contar do inicio.

§    5°       Para   todos    os    efeitos,    as    Mensagens    (Substitutivas,

Modificativas ou Aditivas) enviadas a Camara pelo Prefeito,  propondo alterag6es aos projetos de

sua   iniciativa,   serao  equiparadas,   de   acordo  com   cada   caso,   a   Substitutivos  ou   Emendas,

recebendo a sua tramitacao pr6pria.

Art.116. Subemenda 6 a propositura que objetiva alterar a emenda.

Ai+    117.    Fica    estabelecida    a    seguinte    ordem    de    votaeao:

subemenda,  emenda,   substitutivo  e  propositura,  todos  devidamente  numerados  por  data  de

protocolo.

§ 1°  Aprovada uma subemenda, se existirem outras versando sobre
o  mesmo  texto,  estas  dltimas  ficarao  automaticamente  prejudicadas  e,  assim,  sucessivamente,

em relagao as emendas e substitutivos.

§  2°    As  subemendas  serao  votadas,  cada  uma,   logo  antes  da
apreciaeao das emendas a que se referem.

§ 3°  Se aprovado urn substitutivo, o projeto original fica prejudicado,

assim como os substitutivos protocolados posteriormente.

Art.118. As emendas, subemendas e substitutivos somente poderao

ser protocolados ate a data anterior a da sessao em que a propositura original estiver incluida em

pauta da Ordem  do Dia,  devendo a  providencia  ocorrer junto ao Setor de  Proposituras,  exceeao
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feita quando as emendas, subemendas e substitutivos forem assinados pela maioria absoluta dos

membros do Legislativo,  sendo que,  neste caso, se necessario,  a sessao sera suspensa para os

pareceres da Secretaria de Assuntos Juridicos e das Comiss6es Permanentes.

CAPITULO IX

Da Saneao e do Veto

Art.119.   Aprovado  o  projeto  de  lei,  sera  este  enviado  ao  Prefeito

que,  aquiescendo, o sancionafa.

§   1°    0  Prefeito,   considerando  o  projeto,   no  todo  ou  em   parte,

inconstitucional ou contfario  ao interesse ptlblico,  vets-lo-a total  ou  parcialmente no prazo de  15

(quinze)  dias  tlteis,  contados  da  data  do  recebimento,  s6  podendo  ser  rejeitado  pelo  voto  da

maioria absoluta dos Vereadores.

§ 2°   0 Veto  parcial  somente  abrangefa texto  integral  de  artigo,  de

paragrafo, de inciso ou de alinea.

§  3°    Decorrido  o  prazo  de   15  (quinze)  dias  Llteis,   o  silencio  do

Prefeito importafa em saneao,  criando para o Presidente da Camara a obriga?ao de promulgagao

da lei no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 4°  A apreciaeao do Veto pelo Plenario da Camara sera dentro de

30 (trinta) dias,  a contar do seu  recebimento,  em  uma s6 discussao e votagao,  considerando-se

rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores.

§  5°    Rejeitado  o  Veto,   sera  o  projeto  enviado  ao  Prefeito  para

promulgagao no prazo de 48 horas.

§ 6°  Esgotado, sem deliberaeao, o prazo estabelecido no § 4°, o Veto

sera  colocado  na  Ordem  do  Dia  da  sessao  imediata,  com  preferencia  sobre todas  as  demais

proposig6es, que serao sobrestadas ate a sua votagao final, ressalvadas as materias que tambem

tenham prazo determinado para aprecia?ao.

§ 7°  A nao promulgaeao da lei pelo Prefeito,  no case do § 5°,  criara

para o Presidente da Camara a obngagao de faze-lo em igual prazo.

§ 8°  Acolhido o Veto, o respectivo prcicesso sera arquivado, devendo

o Prefeito ser comunicado no prazo de cinco dias,  pelo Presidente ou a sua ordem.
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CAPITULO X

Dos Recursos

Art.120.   Os recursos contra atos do Presidente da Camara serao

interpostos  dentro  do  prazo  de   10  (dez)  dias,  contados  da  data  da  ocorrencia  e  ciencia  do

interessado,  por simples petigao a ele dirigida.

§ 1°   De posse da peti?ao,  o Presidente a encaminhafa a Comjssao

de   Constituigao   e   Justi?a   para   parecer,   incluindo-a,   prioritariamente,   em   pauta   da   sessao

subsequente.

§ 2°  Aprovado o recurso, o Presidente devefa observar a decisao do
Plenario.

§ 3°  Rejeitado a recurso,  a decisao do Presidente sera mantida.

§  4°   Nao  se  aplica  o  disposto  neste  artigo  para  os  requerimentos

referentes a desarquivamento e tramitaeao automatica de proposituras, qLie deverao obedecer ao

artigo 127 deste Regimento.

TITULO VII

Da Tramitacao, dos Debates e Das Deljberac6es

CApiTULO  I

Da Tramitagao

SECAO ,

Disposi96es Preliminares

Art.121.   As  proposituras serao submetidas aos seguintes  regimes

de tramitagao:

I  -urgencia;

11  -ordinaria;

Ill  -especial.

§ 1°  Tramitarao, obrigatoriamente,  em regime de urgencia:

I  -  materia  oriunda  do  Prefeito,  quando  solicitada  expressamente  a

urgencia em sua apreciaeao,  observado o disposto no artigo  122;

11  - vetos;
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Ill -recursos contra atos do Presidente;

lv -destituigao de componentes da Mesa;

V -fixaeao de subsidios;

Vl -proposig6es que disponham sobre reajuste de vencimentos dos

servidores publicos municipais.

§  2°    Tramitarao  em  regime  ordinarlo  todas  as  proposie6es  nao

enumeradas no §  1°, salvo se o Plenario considers-las em regime de urgencia.

§ 3°   0  requerimento de urgencia  previsto no § 20 deste artigo sera

obrigatoriamente  subscrito  por,  pelo  menos,   1/3  (urn  tengo)  dos  membros  da  Camara  e  sera

submetido a deliberagao do Plenario.

§ 4°   Quando  aprovada  a  urgencia  mos termos do  §  3° ,  hem  como

no caso das proposig6es constantes dos incisos  I, V e Vl  do §  1° deste artigo,  a Camara devera

votar  a  propositura  em  ate  15  (quinze)  dias  uteis,  contados,  para  cada  situacao,  da  referida

aprovagao ou do respectivo protocolo no Legislativo.

Art.  122.    0  Prefeito  podefa  solicitar  urgencia  para  apreciagao  de

projetos de sua iniciativa,  excegao feita aqueles de codlficagao.

§ 1°  Soljcitada a urgencia,  a Camara devefa votar a propositura em

ate  15  (quinze)  dias  uteis,  contados  a  partir do  primeiro  dia  tltil  ap6s  a  data  em  que for feita  a

solicitaeao.

§  2°     Esgotado  o  prazo  previsto  no  §   10  sem   deliberagao  pela

Camara, sera a proposicao incluida na Ordem do Dia, sobrestando-se as demais proposig6es para

que se ultime a votagao.

§ 3°  0 prazo do § 1° nao corre nos periodos de recesso da Camara,

nem se aplica aos projetos de lei complementar e aos projetos de regime especial, bern coma nas

suas alterae6es.

§ 4°  Em nenhuma hip6tese o projeto sera aprovado por decurso de

Prazo.

Art.   123.    Tramitarao  em  regime  especial  os  c6digos,  estatutos,

ongamentos e o parecer pfevio do Tribunal de Contas, aos quais nao se aplica o requerimento de

urgencia  previsto nos §§ 20 e 30 do artigo  122.

SECAO ,,

Dos Pareceres e dos Prazos

PBACA  Dos  TR€s  PoDEREs,   74  -CENTfio  -JACAREl/SP  -CEP    12,327-901   -TEL    (012)3955-2200  -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

REsoLUCAo No 745r2o22 - FIB. 5im

Art.124.  0 projeto, devidamente protocolado, sera processado pelo

Setor de  Proposituras no prazo maximo de  1  (urn)  dia,  que tambem fa fa a distnbuieao de c6pia,

por meio digital, a todos os Vereadores e encaminhafa o original para manifesta?ao da Secretaria

de Assuntos Juridicos.

§   1°     No   ato  do  protocolo  de   projetos   na  Camara,   o  Setor  de
Proposituras informara a  Secretaria de As§untos Juridicos os projetos em tramitagao que tratem

de assuntos semelhantes, cabendo a esta se manifestar em relagao a sua similaridade e informar

a  Presidencia do  Legislativo a existencia de propositura cujo assunto ja esteja sendo tratado em

processo anterior,  inclusive no que refere a sua natureza.

§  2°   No  caso  de  mat6rias  sjmilares,  os  projetos  posteriores  serao

anexados aos primeiros e tramitarao conjuntamente, obedecendo aos mesmos ritos processuais,

pofem   cada   urn  separadamente   recebendo  os  devidos   pareceres   indjvidualmente,   tanto  da
Secretaria de Assuntos Juridicos quanto das comiss6es pertinentes, sendo que, nas votae6es em

Plenario,    sefao   apreciados   na    ordem   de   entrada   e,    aprovado    urn,    os   demais   ficafao

automaticamente prejudicados.

§ 3°  A Secretaria de Assuntos Juridicos tefa o prazo de 7 (sete) dias,

contados do recebimento,  para exarar parecer nos projetos, salvo motivo devidamente justificado

§ 4°   0 prazo constante do §1° sera reduzido  para 3 (tres) dias nos

casos de materias tramitando em regime de urgencia.

§  5°    Os  pareceres  da  Secretaria  de  Assuntos  Juridicos  deverao
conter,  dentro  do  possivel,  avaliae6es  sobre  legalidade,  constitucionalidade,  pertinencia,  eiTos

formais,   turnos  de  votaeao,   qu6rum,   Comiss6es  Permanentes  a  se  manifestar,   entre  outros

elementos necessarjos a apreciagao do projeto.

§  6°   Caso  a  Secretaria  de  Assuntos  Juridicos  se  manifeste  pela
continuidade  da  tramitaeao,  o   processo  sera  encaminhado  as  Comiss6es  Permanentes  para  a

elaboraeao dos respectivos pareceres.

§ 7°  Quando a Secretaria de Assuntos Juridicos e/ou a Comissao de
Constituieao   e  Justiga   indicar  a  tomada   de   providencias   destinadas  ao   prosseguimento  da

propositura,  sera concedido,  mediante comunicaeao por e-mail  ou sistema digital,  o  prazo de  15

(quinze) dias para que o vereador-autor efetue a regularizaeao, ficando a mat6ria sobrestada por

igual  periodo.

§   8°      Quando   a   Secretaria   de   Assuntos   Juridicos   indicar   a

necessidade de  realizaeao  de audiencia  ptlblica  destinada ao  prosseguimento  da  propositura,  a

PBACA  Dos  TREs  PooEREs,  74  -CENTRo  -JACAREi/SP  -CEP'  12  327-901   -TEi      (012)3955-2200  -www.jacarei.sp.leg.br



CAIVIARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

RESOLUCAO N° 745/2022 - Fls. 52/77

materia sera encaminha as comiss6es, que nao poderao dar parecer favoravel sem a realizaeao

da mesma.

§ 9°   0 parecer exarado pela Secretaria de Assuntos Juridicos que
opine pelo arquivamento da  propositura  sera  avaliado  pela  Comissao de Constituicao  e Justiga,

que    se    manifestara    em    parecer    pelo    arquivamento    ou    prosseguimento    da   tramitaeao,

fundamentando sua decisao com embasamento legal ou jurisprudencial,  no prazo de  15 (quinze)

dias.

§  10    Caso  a  Comissao  de  Constituieao  e  Justiga  entenda  pela

continuidade da materia,  mos temos do § 9°,  a propositura seguira para  parecer das respectivas

comiss6es para avaliagao de m6rito.

§  11     Quando  o  parecer  da  Comissao  de  Constituigao  e  Justiga

manifestar  concordancia   com   a   avaliaeao   da   Secretaria   de  Assuntos   Juridicos   quanto   ao

arquivamento,  a propositura sera arquivada pela Presidencia da Camara, nos termos do inciso Ill

do artigo 87,

Art.125.   Parecer e o pronunciamento da Comissao sobre qualquer

materia sujeita ao seu estudo.

Pafagrafo  i]nico.    0  Relator  apresentara  suas  conclus6es,  tanto

quanto possivel sint6ticas, com sua opiniao sobre a conveniencia da aprovaeao ou rejeigao parcial

ou total da materia e, quando for a caso, oferecendo-lhe Substitutivo ou Emenda.

Art.126.  0 relat6rio, por escrito ou digital, somente sera considerado

coma parecer se aprovado pela maioria da Comissao.

§  1°   A sjmples  aposieao  da  assinatura,  ainda  que  com  restrig6es,

implicara na aceitaeao da conclusao do Relator.

§  2°   Sempre que  nao  concordar com  o  Relator,  podera  o  membro
exarar vcto em separado, devidamente fundamentado.

§  3°   0 veto  do  Relator,  nao  acolhldo  pela  maioria,  sera tido  como

voto vencido.

§ 40   0 voto  em  separado,  acolhido  pela  maioria,  sera  considerado

como parecer da Comissao.

Art.127. 0 projeto que for rejeitado por receber parecer contrario de

todas as Comiss6es a ele pertinentes devefa ser arquivado mediante despacho do Presidente da

Camara.
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§ 10  A comunicaeao do arquivamento do projeto rejeitado nos termos

do  capuf  deste  artigo  sera  feita  via  e-mall,  pelo  Setor  de  Proposituras,  ap6s  determinagao  do

Presidente da Camara.

§  2°  Mediante  requerimento  a  Presidencia  do  Legislativo,  proposto

pela maioria absoluta dos membros da Camara no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificagao,

solicitando o desarquivamento do projeto, promover-se-a a sua automatica tramitagao.

§ 30  As materias com pareceres favoraveis das Comiss6es ou com
requerimentos  de  desarquivamento  quanto  a  manifestaeao  destas,  automaticamente  estarao

aptas para inclusao em Ordem do Dia de sessao.

Art.128.  Salvo expressa disposigao prevista neste Regimento, sera

de 15 (quinze) dias o prazo para parecer das Comiss6es, contado a partir do ato de conhecimento

da manifestaeao da Secretaria de Assuntos Juridicos ou da Comissao de Constituieao e Justica,

quando for o caso.

§  10   0  prazo constante do  capuf  sera  reduzido para 5 (cinco) dias
nos casos de materias tramitando em regime de urgencia.

§  2°   E  garantido  a  cada  Comissao,  pelo  voto da  maioria  de  seus

membros, o direito de solicitar informag6es sobre os projetos recebidos para parecer, quando esta

iniciativa for considerada necessaria para dirimir dtlvidas a respeito da materia em apreciagao.

§ 3°   Quando qualquer Comissao  solicitar informag6es,  nos termos

do § 2°, a prazo para parecer flcara suspenso ate o recebjmento das informae6es solicitadas.

§ 4°   Nao sera admitido mais de urn pedido de informag5es sobre a

mesma materia.

§ 5°  Recebidas as informae6es, a Comissao tefa o prazo de 5 (cinco)

dias para exarar parecer,  se esgotado o prazo previsto no capt/I deste artigo,  ou de 3 (ties) dias

no caso do §  |o.

§  6°    Caso  o  prazo  previsto  no  capuf ainda  nao  tenha  vencido,  a

Comissao tefa  5 (cinco) dias  para exarar o parecer,  se este  prazo for inferior ao tempo restante,

prazo este reduzido para 3 (tres) dias no caso do § 1°.

§  7°   Durante  os  periodos  de  recesso  parlamentar,  as  Comiss6es
terao o prazo de 3 (tres) dias para exarar parecer, a partir da data da convocaeao da Camara pelo

Prefeito Municipal.

§  8°     No  exercicio   de  suas  atribuig6es,   as  Comiss6es  tamb6m

poderao  solicitar  ao  Prefeito  jnformae6es  julgadas  necessarias,  ainda  que  nao  se  reflram  as

.'...
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proposje6es  entregues  a  sua  apreciaeao,  mas  desde  que  o  assunto  seja  de  competencia  das
mesmas.

§ 9°  Quando forem designadas audiencias ptlblicas para discussao

de materias que estejam sob a aprecia¢ao das Comis§6es Permanentes, os prazos para emissao

de pareceres serao imediatamente suspensos, sendo reabertos no dia seguinte ao da realizagao

das audiencias.

Art.129.    Os  prazos  estabelecidos  no  artigo  128  serao  comuns  a

todas as Comiss6es.

§ 1°  Estarao em condi96es de constar na Ordem do Dia de sessao

todos os projetos que ja tenham recebido os pareceres das Comiss6es ou cujo prazo regimental

para manifestagao destas esteja vencido.

§ 2°  As emendas,  subemendas e substitutivos,  apresentados ap6s
o parecer exarado a proposi¢ao inicial, deverao ser apreciados pelas Comiss6es, mesmo que em

sessao  do   Legislativo,   a  qual,   se  for  a  caso,   podera  ser  suspensa  ate  a  correspondente

deliberagao.

§ 3°   A apreciaeao de substitutivos,  emendas e subemendas pelas

Comiss6es Permanentes durante as sess6es, na forma prevista no § 2°, podera ocorrer mediante

simples  anotaeao  de  encaminhamento  ao  Plenario  e  assinaturas  da  maioria  dos  membros  das

Comiss6es nos mesmos.

ArL  130.    Ressalvados  os  casos  expressamente  conslgnados,  as

indicag6es,  pedidos de informag6es e requerimentos independefao da audiencia das Comiss6es

Permanentes.

CAPITUL011

Das Discuss6es

SECAO I

Disposic6es Pre[iminares

Art.131.  A discussao 6 a fase dos trabalhos destinada aos debates

em  Plenario.

§  1°   A discussao far-se-a sobre o conjunto do  projeto,  substitutivo,

emenda, subemenda e pareceres.
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§  2°   A  apresentagao  de  emendas  e  subemendas  sera  permitida

tanto na primeira como na segunda discussao dos projetos.

§  3°    As  emendas  e  subemendas  terao  votaeao  tinica  e,  quando
aprovadas,  passafao a integrar imediatamente o texto emendado.

Art.132.   Os debates  devefao  se  realizar com  dignidade e ordem,

cumprindo aos Vereadores atender as seguintes determinag6es regimentais:

I - nao usar da palavra sem a solicitar e sem receber consentimento

do Presidente;

11  -referir-se ou dirigir-se ao colega de forma re§peitosa.

Art.133.   0 Vereador s6 podefa falar:

I - nos Temas Livres;

11 -para discutir a materia em debate;

111  -para  apartear;

IV -para justificar o seu voto;

V -para arguir quest6es de ordem;

Vl   -   para   apresentar   os   requerimentos   verbais   facultados   pelo

Pafagrafo ilnico.  0 Vereador com a palavra nao podefa:

I - desviar-se da materia em debate;

11  -falar sobre materia vencida;

111  -usar linguagem  impr6pria;

lv -ultrapassar o prazo regimental;

V -deixar de atender as advertencias do Presidente.

sEeAO I,

Dos Aparfes

Regimento.

Art.   134.     Aparte  e  a  interrupgao  do  orador  para  indagaeao  ou

esclarecimento relativo a materia em debate.

§   1°      0   aparte   deve   ser   expresso   em   termos   corteses   e,
regimentalmente,  tefa a duraeao de  1  (urn)  minuto,  prorrogavel  por mais  1  (urn) minuto a criterio

do aparteado.
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§ 2°  Nao serao permitidos apartes paralelos, sem licenea do orador.

§ 3°  Quando o orador negar o direito de aparfear, nao sera permitido

ao Vereador que solicitou o aparte dirigir-se diretamente a seus pares.

§ 40  Nao serao admitidos apartes:

I - a palavra do Presidente;

11 -em encaminhamento de votacao;

Ill  - em justificativa de voto;

lv -antes do orador comeear a usar da palavra;

V -durante a leitura das respostas recebidas do Executivo Municipal

sobre Pedidos de lnformag6es.

SECAO Ill

Dos Prazos

Art.135.  0 Regimento estabelece os seguintes prazos para uso da

palavra:

I -12 (doze) minutos para cada orador inscrito nos Temas Livres do

Horario da Tribuna;

11  -15 (quinze) minutos para o autor da  propositura -ou  para o Lider

do Governo na Camara,  quando  a autoria for do  Executivo -e  7  (sete)  minutos  para  os demais

Vereadores,  em  projetos constantes ou incluidos na Ordem do Dia;

Ill -15 (quinze) minutos, no caso de veto, para o autor da propositura

originaria,  bern  como  para  o  lider  do  Govemo  na  Camara,  e  7  (sete)  minutos  para  os  demais

Vereadores;

lv -05 (cinco) minutos sobre recursos;

V -01  (urn)  minuto para encaminhar a votagao;

Vl  -01  (urn)  minute  para justificar a voto;

Vll -01  (urn)  minuto para  levantar questao de ordem;

Vlll -01  (urn) minuto para contra-argumentar a questao de ordem;

lx   -  01   (urn)   minuto   para   apartear,   prorrogavel   na  forma   deste

Regimento;

X  -01  (urn)  minuto  para  o  autor justificar o  pedido  de  retificacao  ou

impugna¢ao de ata;

PRAOA  Dos  TREs  PoDEREs,  74  -CENTRo  -jACARE{/SP  -CEP    12   327-9ol   -TEi   '  (ol2)3955-22oo  -www.jacarei.sp.leg.br



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALACIO DA LIBERDADE

REsOLUCAO NI' 745/2022 -Fls. 57AV

XI   -  03   (tres)   minutos  para  justificativa  de  DVS  -  Destaque  de

Votagao em Separado;

Xll  -  05  (cinco)  minutos  para  o  autor  de  projeto  de  concessao  de

homenagem  sujeita  a  processo  secreto  de  votaeao,  caso  aprovado,  se  pronunciar  sobre  a

propositura.

§ 1°   Os tempos aludidos  no  inciso  11  serao contados em dobro  nos

casos  de  discussao  da   Lei   de   Diretrizes   Ongamentarias,   Plano   Plurianual  e  Orgamento  do

Municipio.

§  2°   Nas  proposituras  subscritas  por mais  de  urn Vereador,  estes

deverao indicar qual deles falara em nome dos demais nos casos elencados nos incisos 11 e Ill.

§ 30  Quando, sem autorizagao,  o orador for interrompido da palavra

no usa da tribuna,  seu tempo sera prorrogado por igual perl'odo da interrupgao.

Art.136.   Ao fazer uso da palavra, conforme previsto no artigo  131,

6 facultado ao Vereador ocupar da Tribuna ou faze-lo por meio do  microfone disponivel  em  sua

mesa.

SECAO IV

Do Adiamento

Art.  137.    0  adiamento  da  discussao  de  qualquer  projeto  estafa

sujeito  a  aprovagao do Plenario e somente  podefa  ser proposto na fase destinada  a Ordem  do

Dia, antes, durante ou logo ap6s sua discussao.

§  1°  0  adiamento  deve  ser  proposto  por  tempo  determinado  em
numero de sess6es, inclusive,  para este fim, ja computando-se a sessao em curso.

§ 2°  Apresentados dois ou mais pedidos de adiamento, sera sempre
votado,  por ordem, o que fixar menor prazo.

§ 3°  Aprovado urn pedido de menor prazo,  a Presidencia declarafa

prejudicados os demais.

§ 4°   Rejeitado  urn  pedido  de  menor prazo,  a  Presidencia  colocara

em votagao os demais, observado o disposto no § 2°`
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sEeAO v
Do Encerramento

Art.138.  Dar-se-a o encerramento da discussao quando nao houver

manifestaeao expressa de oradores para discutir a materia.

CApiTULO Ill

Da Votacao

SECAO I

Disposie6es Preliminares

Art.139.   Votagao e o ato complementar da discussao,  por mejo da

qual o Plenario manifesta a sua vontade deliberativa.

§  1°    A  votaeao  nominal  de  proposjturas  submetidas  ao  Plenario

devefa observar ao mesmo rodizio estabelecido no inciso I do artigo 77 deste Regimento lnterno.

§  2°   A  mat6ria  estara  em  votagao  a  partir do  momento  em  que  o

Presidente a submeter a delibera¢ao do Plenario.

§  3°    Mediante  pedido  de  qualquer  vereador  a  Presidencia,  sera

admitido o Destaque de Votaeao em Separado -DVS.

§ 40  0 Destaque de Votagao em Separado podera ser solicitado para
artigo,  paragrafo,  inciso,  item e alinea.

§   5°   0   destaque   do   texto   sera   possivel   quando   se   ajustar  a

proposi?ao a que sera integrado, formando sentido completo.

§ 6°   Concedido o destaque para votagao em  separado,  submeter-
se-a a votos primeiramente a mat6ria principal e, em seguida, a destacada, que somente integrafa

a texto se for aprovada.

§ 7°  0 destaque aplica-se tambem aos vetos, substitutivos, emendas
e subemendas.

Art.  140.   0 Vereador que optar pela  absten¢ao  na votacao ou  se

considerar impedido de votar fa fa a devida comunicagao ao Presidente,  computando-se, todavia,



CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi  -SP
PALAclo DA LIBERDADE

REsOLUCAO N° 746/2022 - Fls. 59/77

Art.141.  As deliberae6es da Camara Municipal de Jacarei e de suas

Comiss6es dar-se-ao sempre por voto aberto, ressalvados os casos de apreciaeao da concessao

de  "tulo  de  Cidadania  ou  de  outras  homenagens  ou  honrarias,  cuja  deliberaeao  por  meio  do

processo  secreto  de  votaeao  esteja  prevista  neste  Regimento,   na  respectiva  Resolucao  ou
Decreto Legislativo.

§ 1°  A materia sujeita ao processo secreto de votaeao constafa da
Ordem do Dia ap6s aquelas sujeitas ao voto aberto, sendo referida apenas pelo respectivo ndmero

de processo.

§  2°    A  manifestagao  de  voto   utmzando  o  processo  secreto  de
votaeao  sera   realizada   por  meio  de  cedulas,   no   pr6prio   Plenario,   logo  ap6s  o  termino   da

apreciagao  das  proposituras  sujeitas  ao  voto  aberto  constantes  ou  incluidas  na  Ordem  do  Dia,

aproveitando-se o quorum que instaurou a mesma.

§ 3°   Anunciado,  pelo  Presidente,  o  inicio do  procedimento  de voto

por  meio  do  processo  secreto  de  votagao,  cada  Vereador  recebera,  por  meio  de  servidor  da

Secretaria Legislativa, uma cedula para registrar seu voto, a qual, ato contfnuo, sera recolhida em

envelope apropriado, tambem por servidor da referida Secretaria.

§ 4°  Findo o procedimento de voto par meio do processo secreto de

votagao,   os  votos  sefao  apurados  pelo  Secretario-Diretor  Legislativo  ou  por  quem  o  estiver

substituindo em  Plenario, em presenga do autor da propositura e de urn dos Secretarios da Mesa

Diretora ou do Presidente.

§ 5°  Ap6s a apuragao, as respectivas cedulas sefao acondicionadas
em envelope lacrado e identjficado com os dados relativos ao correspondente processo legislativo.

§ 6°  No caso de materia submetida ao processo secreto de votaeao,

constarao da respectiva Ata Resumida de Sessao apenas o nLimero e ano referentes ao processo

legislativo e se a propositura foi aprovada ou rejeitada.

§ 7°   0 anuncio do resultado da votagao do processo secreto sera
feito pela Presidencia da mesma forma estipulada no § 6°,  por6m, em  caso de aprovagao,  se for

o caso,  poderao ser divulgados os dados de homenagem concedida e seu respectivo autor,  sem

contudo informar os ndmeros de votos favofaveis e contfarios.

Art.142.  As deliberae6es da Camara serao tomadas:

I - pela maioria simples.,

11  -pela maioria absoluta dos membros;

Ill - por 2/3 (dais tengos) dos membros;
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lv  -  por aclamagao,  a  criterio  da  Presidencia  ou  por solicitaeao  de

Vereador, exclusivamente em  projetos de denominagao de vias,  pr6prios,  logradouros e espaeos

pt,blicos.

§ 10  As delibera?6es, salvo disposieao em contrario, serao tomadas

por maioria simples, presente,  pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Camara.

§ 2°  Dependerao do voto favofavel da maioria absoluta dos membros

da Camara, a aprovagao e as alterae6es das seguintes materias:

I  -  Plano  Diretor;

11  -C6digos;

Ill -Estatutos;

lv -Leis Organjcas da Guarda Municipal e do Magisterio  Municipal;

V - Leis Complementares.

§ 3°  Dependerao do voto favoravel de 2/3 (dois tergos) dos membros

da Camara:

I   -   concessao   de   titulo   de   cidadania   ou   qualquer   honraria   ou

homenagens a pessoas;

11 - aprovaeao de representacao, solicitando a altera?ao do nome do

Municipio;

111 -destjtuigao dos membros da  Mesa;

[V - cassa9ao de mandato.

§ 4°  Os vetos somente sefao rejeitados pelo voto da maioria absoluta

e o parecer do Tribunal de Contas pelo voto de 2/3 (dois tergos) dos membros da Camara.

SECAO  11

Do Encaminhamento da Vota§ao

Art.  143.   Sera  assegurado  a cada  bancada,  pelos  seus  lideres,  o

encaminhamento da votagao para orientar seus pares quanto ao m6rito da materia a ser votada.

Pafagrafo   tlnico.      Ainda   que   haja   no   processo   Substitutivos,

Emendas  e  Subemendas,  have fa  apenas  urn encaminhamento  de votagao,  que  versara  sobre

todas as suas peeas em conjunto.
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SECAO ,,,

Dos Processos de Vofacao

Art.144.   Sao quatro os processos de votacao:

I  -simplificado;

11  -nominal;

111 -secrete;

lv - aclamaeao.

§   1°     0   processo   simplificado   de   votagao   consiste   na   simples

contagem   de  votos,   devendo  o   Presidente  submeter  a   mat6ria  ao  Plenario,   convi.dando  os

Vereadores que estiverem  de acordo a  permanecerem como estao e os que forem  contrarios a

levantarem o braeo.

§  2°    As  emendas  e  subemendas  sefao  votadas  pelo  processo
simplificado de votaeao,  devendo apenas ser comunicado,  pela  Presidencia,  o ntlmero  de votos

favoraveis e de votos contrarios, o que devefa ser registrado em ata.

§ 3°  0 processo nominal de votaeao consiste na contagem de votos
favoraveis e contfarios, com a consignaeao do nome e do voto de cada Vereador.

§ 4°  Far-se-a, obrigatoriamente, a votagao nominal para:

I - destitujgao dos membros da Mesa;

11 -cassaeao de mandatos;

Ill -todas as proposituras constantes da Ordem do Dia previamente

distribuida  e  as que venham  a ser incluidas,  exceto  as  votag6es  de denominae6es  de  prdprios,

vias,  logradouros e espagos ptlblicos, que poderao ser votadas por aclamagao.

§ 5°  Enquanto nao for proclamado o resultado de uma votaeao, quer

seja nominal ou simplificada, e facultado ao Vereador retardatario expender o seu voto.

§  6°  As  ddvidas  quanto  ao  resultado  proclamado  s6  poderao  ser

suscitadas e deverao ser esclarecidas antes de ser anunciada a discussao de nova mat6ria.

§   7°   A  justificativa   de   voto   de   qualquer   materia   submetida   a

deliberaeao do Plenario sera admitida mediante solicitaeao do Vereador.

§ 8° As votae6es secretas destinam-se a concessao de homenagens
honorificas e demais assuntos previstos na legislagao.

sEeAO iv
Do Ntlmero e Dos Metodos de Vota9ao
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Art.   145.      Estarao  sujeitas  a   duas   discuss6es   e  vctae6es,   as

proposie6es e novas alterae6es que disponham sobre:

I  -Lei de  Diretrizes Ongamentarias;

11  -Plano  Plurianual de lnvestimentos;

111  -Lei  Ongamentaria;

lv - Lei do Plano Diretor;

V -C6digos;

V[ - Estatutos.

§ 1° As demais proposie6es estarao sujeitas a urn tumo de discussao

e votagao.

§ 2°  Na proposteao sujeita a duas discuss6es e votag6es, o segundo
turno   ocorrefa   na   sessao   ordinaria   subsequente   aquela  em  que  foi   aprovada  em   primeira

discussao, salvo os casos especificados neste Regimento e na Lei Organica do Municipjo.

§ 3°   Nos casos de urgencia conforme disposto no  artigo  121  deste

Regimento,  a segunda discussao  e votagao das proposig6es devera ocorrer na  mesma sessao

ordinaria de sua primeira apreciaeao,  porem logo ap6s o altimo processo sujeito a voto aberto da

Ordem do Dia.

§  4°    Para  efeitos  deste  artigo  nao  se  considera  como  C6digo  o

presente Regimento lnterno, que para ser alterado se sujeitafa a uma dnica discussao e votaeao.

§  5°   Conforme  a  similaridade  das  proposituras tratadas,  podefa  a

Presidente,   mediante  aprovagao  do   Plenario,   promover  a  discussao  conjunta  das  mesmas,

permanecendo o regime de votagao individual.

SECAO V

Da Verificaeao de Votacao

Art.   146.     Sempre  que  julgar  conveniente,   o  Presidente  podera

determinar, de oficio ou a requerimento de qualquer Vereador, a verificaeao da votaeao.

Pafagrafo  t]nico.    A  verificaeao  somente  sera  admitida  como  ato

contfnuo a proclamaeao do resultado, sem que tenha ainda passado para outro assunto.
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CAPITULO IV

Da Redacao Final

Art.147.   Concluida a votagao,  caso haja di]vida sobre mat6ria que

tenha sido objeto de substitutivo, emendas ou subemendas aprovadas,  sera pelo Presidente,  por

ato de offcjo ou a requerimento de Vereador, encaminhada a Comissao de Constituicao e Justiea

para reduzi-la a devida forma.

§  1°     Em  redagao  final,   somente  a  Comissao  de  Constituigao  e

Justiea  podera  apresentar emendas  que tenham  a  objetivo  de  evitar incorre?6es  de  linguagem,

incoerencia not6ria, contradieao evidente ou absurdo manifesto.

§ 20  A proposieao em  redaeao final  constara,  obrigatoriamente,  em

carater prioritario, da Ordem do Dia da sessao subsequente a sua aprovaeao.

§  3°    As  emendas  corretivas  serao  apreciadas  pelo  Plenario.  Se
rejeitadas,  a  materia  voltafa  a  Comissao  para  nova  redaeao,  com  suspensao  dos  trabalhos ate

sua reformulaeao e vota?ao.

TiTULO VIII

Da Elaboracao Legislativa Especial

CAPITULO I

Dos C6digos

Art.148.   E vedada a apresentagao de requerimento de urgencia na

apreclaeao dos projetos lei complementar e nos projetos de codificaeao ou de alterag6es parcials

dos mesmos.

Pafagrafo I]nico.   Os projetos dispondo sobre Plano  Diretor,  Uso e

Ocupagao do Solo e Estatutos serao equiparados a C6digos e obedecerao a sua tramitaeao.

CApiTULO 11

Do Or9amento, do Plane Plurianual e da Lei de Diretrizes Or9amen(arias
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Art.  149.    Os  projetos  referentes  ao  Ongamento  Anual,  ao  Plano

Plurianual e a Lei de Diretrizes Orpementarias serao enviados pelo Executivo a Camara nos prazos

consignados em Lei Federal.

§  1°   Os  projetos a que se refere o capuf sefao encaminhados,  na
forma   regimental,   as   Comiss6es   Permanentes  de   Constituieao   e   Justiga   e   de   Finangas  e

Orgamento para apresentaeao dos pareceres.

§ 2°  Os pareceres sobre a Lei de Diretrizes Oreamentarias devefao

ser exarados ate o dia  16 de junho e os relativos ao Orgamento Anual e ao Plano  Plurianual,  ate

o dia  1° de dezembro.

§  3°    Esgotados  os  prazos  previstos  no  §  2°,  serao  os  projetos
incluidos na Ordem do  Dia.

§  4°    As  emendas  ao  projeto  de  lei  do  Ongamento  Anual  ou  aos

projetos que o modifiquem somente podem ser aprovadas caso:

I   -  sejam   compativeis   com   o   Plano   Plurianual   e   com   a   Lei   de

Diretrizes OrBamentarias:

11    -   indiquem    os    recursos    necessarios,    admitidos    apenas   os

provenientes de anulaeao de despesa, excluidas as que incidam sobre:

a) dotae6es para pessoal e seus encargos;

b) servieo da divida;

Ill  - sejam  relacionadas:

a) com a corregao de erros ou omiss6es;  ou

b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.

IV  -  sejam  emendas  individuais  de  Vereadores  apre§entadas  na

forma do § 4° e seguintes do artigo  135 da Lei  Organica do Municipjo.

§ 5°  As emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Oreamentarias nao

podefao ser aprovadas quando incompativeis com o Plano Plurianual.

§  6°   A  Sessao  Legislativa  Ordinaria  nao  sera  interrompida  sem  a

aprovaeao  dos  projetos  de  Leis  de  Diretrizes  Ongamentarias,  do  Orgamento  Anual  e  do  Plano

Plurianual.

§ 7°  0 Prefeito podefa propor modificag6es aos projetos de que trata
este artigo, desde que ainda nao iniciadas suas votac6es.

CApiTULO  Ill

Da Prestagao de Contas
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Art.150.  Recebidos o Parecer e seus anexos do Tribunal de Contas,

cabers ao Presidente cumpnr o seguinte rito administrativo:

I -Autuar a  documentaeao recebida,  dando origem  ao Processo de

Julgamento de Contas do Executivo;

11  -  distribuir c6pias  do  processo  aos Vereadores,  em  especial  aos

integrantes das Comiss6es  Permanentes de Constituigao e Justica  e de  Finaneas e Orgamento,

as quais devefao emitir parecer em 30 (trinta) dias ap6s a citacao do Prefeito;

Ill   -  simultaneamente  a   distribui?ao  junto   as   Comiss6es,   citar  o

Prefeito  Municipal,  atrav6s  de  oficio,  oferecendo-lhe  a  oportunidade  de  apresentar,  perante  as

Comiss6es Permanentes do Legislativo, §ua defesa escrita e provas documentais,  no prazo de 15

(quinze) dias;

lv -comunicar aos Vereadores que todos os termos do processo e a

documentagao  correspondente  encaminhada  pelo  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  Sao  Paulo

serao mantidos a disposicao na Secretaria Legislativa da Camara;

V -comunicar o  Prefeito Municipal,  com  a antecedencia minima de

7  (sete) dias,  a  data  e  o  horario da sessao  legislativa  de julgamento das contas,  onde ser-lhe-a

concedido o tempo de 30 (trinta) minutos para,  pessoalmente ou representado por seu advogado

devidamente constjtuido,  sustentar defesa oral.

§   1°     0   Parecer  das   Comiss6e§   sera   prolatado   em   conjunto,

concluindo pela rejeieao ou aprovagao das contas.

§ 2°   Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias, sem deliberaeao pela

Camara,  as  contas  serao  automaticamente  incluidas  na  Ordem  do   Dja  de  sessao  ordinaria

imediata  ao  vencimento  do  prazo,  sobrestando-se  as  demais  proposig6es,  ate  que se  ultime  a

votaeao;

§  3°    Expirado  o  prazo  de  prolagao  do  parecer das  comiss6es,  a
materia podera ser incluida na Ordem do Dia da sessao seguinte.

§ 4°  Tratando-se do julgamento das contas de ex-prefeito, aplica-se

o mesmo teor do disposto nos incisos Ill e V deste artigo.

§ 5°  A citacao de ex-prefeito podera ocorrer por meio de Oficio ou de

publicagao no Boletim Oficial do Municipio, sendo o prazo para apresentaeao de defesa escrita e

provas  documentais  contado  a  partir da  entrega  do  oficio  de  citaeao  ou  da  publicagao,  a  qual

ocorrer primeiro.
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Art.   151.     0  julgamento  das  contas  do  Prefeito  sera   procedido

mediante a apreciagao do parecer pfevio do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo.

§ 1°  A Camara tefa o prazo maxima de sessenta dias, contados da
cita?ao do Prefeito,  para deliberar sobre o parecer do Tribunal de Contas do Estado.

§ 20  0 parecer ptevio do Tribunal de Contas s6 deixafa de prevalecer

por decisao de dois tereos dos membros da Camara.

§  30    A  decisao  da  Camara  sera  formalizada  atrav6s  de  Decreto

Legislativo e comunicada ao Tribunal de Contas do Estado.

§ 4°  Rejeitadas as contas, sefao estas imediatamente remetidas ao
Ministerio  PL]blico  para  os fins  de direito.

TITULO  IX

Dos Subsidios

Art.152.  Os subsidios do Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores serao

fixados antes da realiza9ao das eleie6es municjpais,  na forma prevista na Constituieao Federal.

TITULO X

Da Concessao de Homenagens

Art.    153.       A   concessao   de   homenagens   atrav6s   de   Titulos

Honorificos de Cidadania  pela Camara  Municipal de Jacarei, facultada aos vereadores durante a

Legislatura com a apresentagao de projetos, dar-se-a mediante decretos legislativos.

§  1°   Sao titulos  honorificos  concedidos  pela  Camara  Municipal  de

Jacarei:

I -Cidadao Benem6rito,  destinado aos cidadaos naturais da cidade

de Jacarei;

]1 -Cidadao  Jacareiense,  destinado aos  cidadaos  nascidos fora  do

Municipio de Jacarei.

§  2°    0  titulo  honorifico  sera  concedido  a  pessoa  homenageada

individualmente que tenha reconhecjdamente prestado servigos relevantes ao Municipio,  ou  nele

se destacado pela atuagao exemplar na vida publica ou particular.
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§ 3°  E vedada a concessao de homenagem a mais de uma pessoa
na mesma propositura.

§ 4°   Nao sera admitida emenda a proposieao a que se refere este
artigo, salvo as de autoria do pr6prio autor.

§  5°   Nao sera  dada  publicidade  a fase de tramjtaeao  dos  projetos

clue  concedam   os  Titulos  de  Cidadania,   que  serao  deliberados  por  meio  de  voto   secreto,

exclusivamente  para  preservar o  homenageado do  possivel  resultado  negativo  pela  rejeigao  da

propositura.

§ 6°  Ap6s aprovado o projeto, na mesma sessao de votaeao, o autor
da  propositura,  se  assim  o desejar,  tefa  cinco  minutos  para  uso  da tribuna  com  a finalidade  de

apresentar considerae6es sobre a homenagem.

§ 7°  Se rejeitado o projeto, sera o mesmo arquivado sem djvulgagao

e os dados correspondentes somente constafao dos registros do Legislatjvo.

§ 8°   A votagao  dos  projetos  e  a  entrega  dos titulos  honorificos  de

cidadania para detentores ou candidatos a cargos ptiblicos eletivos nao podefao ser realizadas no

periodo eleltoral.

§ 9°  0 projeto a que se refere este artigo devera estar acompanhado
de  biografia  circunstancjada  da  pessoa  a  ser  homenageada,  acompanhada  da  justificativa  da

propositura.

Art.   154.    Aos  Vereadores,  durante  a  Legislatura,   e  facultada  a

apresentagao    de     projetos    de    decreto    legislativo    concedendo     homenagens    especiais,

consubstanciadas atrav6s de Diploma de Merito, que ora fica criado, a cidadaos residentes ou nao

no Municipio,  desde que tenham se destacado em feitos especjais ou beneficios especificos em

prol do  Municipio ou de sua coletividade.

§ 1°  As homenagens de que trata o capuf deste artigo receberao a
mesma  tramitaeao  daquelas  estabelecidas  artigo  153  e,  mediante  agendamento,  poderao  ser

entregues  aos  homenageados  na  primeira fase de  sessao ordinaria  do  Legislativo  ou,  de forma

pessoal, diretamente pelos respectivos autores.

§ 2°  No caso de homenagem entregue em sessao ordinaria, o autor

da propositura e o homenageado poderao usar da tribuna por 5 (cinco) minutos para discursar.

TITULO XI

Do Regimento lnterno
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CAPITULO I

Da lnterpreta¢ao e Dos Precedentes

Art.  155.   As  interpretae6es  do  Regimento,  feitas  pelo  Presidente,

em assunto controverso, constituirao precedentes a serem observados no futuro.

§ 1°  Os precedentes regimentais deverao ser registrados no resumo

de Ata Elettonica.

§ 2°  Os casos omissos serao resolvidos pelo Plenario e as solug6es

dadas constituirao precedentes regimentais.

§  3°   Ao final  de  cada  sessao  legislativa,  a  Mesa  reunira  todos  os

precedentes   regimentais   e   apresentara   urn  projeto  com   a  finalidade   de   incluir  as   mat6rias

relacionadas no Regimento lnterno.

CAPITULO 11

Da Questao de Ordem

Art  156.   Questao de Ordem  6 toda  duvida  levantada  em  Plenario

quanto a interpretagao do Regimento,  sua legalidade e aplicaeao.

§ 1°   As Quest6es de Ordem devem ser formuladas com clareza e
com a indjcagao precisa da disposigao regimental que se pretenda elucidar.

§ 2°   Suscitada a  Questao de Ordem,  podera  urn Vereador contra-
argumenta-la antes de decidida pelo Presidente

§  3°  Nao  se  admitira   nova   Questao  de  Ordem   sobre  o  mesmo
assunto.

§ 40  As Quest6es de Ordem nao prejudicam o tempo destinado aos
oradores.

CApjTULO Ill

Da Policia lnterna

Art.    157.        0    policiamento    do    recinto    da    Camara    compete

privativamente a Presidencia.
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§   1°      Qualquer   cidadao   podera   assistir   as   sess6es   no   local

especialmente reservado,  desde que:

I -  se apresente decentemente trajado;

11  -   nao  porte armas  ou  quaisquer  outros  objetos  que  possam  ser

utilizados com  a mesma finalidade;

Ill -se conserve em silencio durante os trabalhos;

lv -nao manifeste apoio ou reprovaeao ao que se passa em Plenario;

V - nao interpele os Vereadores;

Vl -atenda as determinag6es do Presidente.

§  2°    Pela  inobservancia  destes  deveres,  poderao  os  assistentes
serem retirados do recinto por determinagao do Presidente,  caso entenda necessaria a medida

§ 3°   Caso,  no  recinto  da  Camara,  seja cometida  qualquer infragao

penal,  o Presidente tomara as medidas legais cabiveis.

§ 4°  As infrag6es ficarao  registradas em  livro pr6prio;  arquivo  digital

e ou relato testemunhal dos servidores presentes.

TiTULO Xll

Das Disposic6es Gerais

CAPITULO UNICO

Da Secretaria Administrativa

Art.158.    Os  servigos  administrativos  da  Camara  sefao  feitos  por

meio de suas secretarias e departamentos.

§  1°    Qualquer  interpela?ao  de  Vereador  em  assunto  relacionado

com os servi?os da Camara devefa ser dirigjda ao Presidente.

§  2°    0  Presidente  tomara  conhecimento  do  fato,  deliberando  a

respeito com ciencia aos interes§ados.

§ 3° As ordens e instru?6es do Presidente aos servidores da Camara
serao expedidas atrav6s de Portarias,  Circulares e Memorandos.

Art.159.  A Camara da fa preferencia a utilizagao de sistemas digitais

para  o  regi§tro  de  seus  servi?os,  devendo  manter  os  livros  necessarios,  como  o  dedicado  ao
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registro do termo de compromisso e posse de Vereadores,  Prefeito e vice-Prefeito e registro do

termo de posse dos servidores.

Pafagrafo    llnico.       Quando    necessarios   e    nao    possam    ser

substitufdos  por outros sistemas  convenientemente autenticados,  os  livros  deverao  ser abertos,

rubricados e encerrados pelo Presidente da Camara ou, conforme couber, pelo Secretario-Diretor

Administrativo ou pelo Secretario-Diretor Legislativo.

Art.160.   As despesas da Camara  para a exercicio seguinte serao

programadas e enviadas ao Executivo ate o dja 20 de agosto.

TITULO Xlll

Das Disposig6es Finais

Art.1611.    A  Camara  Municipal  mantera  o  estagio  remunerado  de

estudantes de  nivel superior,  de cursos  profissionalizantes t6cnicos e  ensino  medio,  de fomia  a

propicjar-lhes o conhecimento das atividades legislativas e das areas correlatas, comprovada a

sua capacitaeao tecnica e obedecidas as disposie6es contidas na Lei Federal n° 11.788, de 25 de

setembro de 2008, que disp6e sobre o estagio de estudantes.

Paragrafo i]nico.  Para atender ao disposto no capuf sera observado

o constante em resolugao especifica.

Art.162.  Os prazos previstos neste Regimento nao correfao durante

os   periodos   de   recesso   e   sempre   sefao   contados   em   dias   dteis,   exceto   para   os   casos

expressamente  previstos em dias  corridos e  para  as situae6es especificas estabelecidas  nesta

resolugao.

Pafagrafo  I]nico.   Na  contagem  dos prazos  regimentals,  observar-

se-a,  no que couber,  a  legislagao processual civil,  sendo que tefao inicio sempre no primeiro dia

Litil subsequente ao evento.

Art.163.   Fica estabelecido o e-mail como comunicagao oficial entre

os setores, departamentos, seoretarias, gabinetes dos vereadores e vereadores, devendo cada e-

mail ser cadastrado e informado a todos os servidores e vereadores pelo Setor de Tecnologia da

lnformaeao da Camara.
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Art.   164.     Aos  ex-Vereadores  do   Municipio  sera  fornecida,   pela

Presidencia da Camara, uma credencial, com foto e completa identificagao, inclusive da respectiva

Legislatura,  permitindo-lhes livre acesso as dependencias da Camara.

Art.165. No periodo compreendido de 20 de dezembro a 6 de janeiro

a Camara Municipal permanecefa em recesso administrativo,  devendo os servidores estarem em

regime de plantao para os casos de convocagao dos respectivos Secretarios-Djretores,  Inclusive

para fins de eleieao e posse da Mesa Diretora ou de outras necessidades especificas

Art.166.   Este Regimento entra em vigor na data de sua publica?ao.

Art.  167.   Revogam-se as  disposie6es em  contfario,  em  especial  a

Resolueao n° 642, de 29 de setembro de 2005, o Decreto Legislativo 193, de 25 de junho de 2001,

e suas alterae6es, e ainda o Ato da Mesa n° 003, de  13 de maio de 2010, e a Portaria n° 066,  de

23 de outubro de 2018.

Camara Municipal de Jacarei,

PAUL

1° de dezembro de 2022.

Autoria do Droleto: Vereadores Maria Am6lia e Paulinho dos Condutores.

Autoria das emendas  Vereadores Maha Am6lia,  Paulinho dos Condutores, Abner,  Dudi,  Eclgard
Ssasaki, Hernani Barreto, Luis Flavio, Paulinho do Esporte, Dr. Rodrieo Salemon, Rogerio "m6teo,
Roninha,  S6nia Regina Gonc:alves (S6nfa Patas da Amizade) e Valmir do Parque Meia  Lue.
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TITULO I

Da Camara Municipal

CApiTULO I
Disposj?6es Preliminares

CAPITULO  11

Da lnstalaeao

TiTULO  11

Dos Vereadores

SUWIARIO

CApiTULO I
Da Posse, da Licenga, da Vaga e da Rentlncia

CAPITULO  11

Do Exercfcio do Mandato

CApiTULO Ill
Dos Lideres e Dos Vice-Lideres

TiTULO  Ill

Dos Orgaos da Camara

CAPITULO  I
Da Mesa

sEeAO ,
Disposic6es Preliminares

SECAO ,,
Da Eleigao da Mesa

SECAO  Ill

Da Renuncia e Destituieao da Mesa

SECAO IV
Do Presidente il
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Dos Secretarios
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Das Comiss6es
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Das Sess6es Ordinarias
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Das Sess6es
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CApiTULO IX
Das Sess6es Solenes

CApiTULO X
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Das Atas
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SECAO IV
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SEGAO V
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SECAO I
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sEeAO  11
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SECAO IV
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SECAO V
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CAPITULO  UNICO
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