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ESTADO bo M.ARANHAO
Camara Municipal de N®va l®rqu©  '

Nova lorq.ue -. Maranhfio
Art.        10.          .i   vedado    somente    ao    Presidente    fazer   parte   de

Comiss6es  tecnicas.`     Art.   11.      A  Mesa   reunir-se-a   ordinariamente   duas   vezes   por  meg

para       deliberar       sobre       assuntos       de       sua       competencia       e
extraordinariamente    tantas   . quantas    vezes     sejam    as     convocac:6es
feitas  pelo  Presidente.

TfTULO   Ill
DOS   6RGAOS   DA   CAMARA

CApf TULO   I
DA   MESA   DIRETORA

JD-

Art.12.   A  Mesa  da  Camara  sera  eleita  no  primeiro  dia  da   sessao
legislativa        correspondente ,         considerando-se        automaticamente
empossados .

paragrafo   finico.      A   excecao   da   eleic:ao   de   que   trata   o   Artigo
1.a,    a   eleic=ao   subseqiiente   sera   precedida   em   horario   regimental,
no  inicio  do  ano  |egislativo. correspondente.

Art.     13.            A  eleicao  da  Mesa  se.clara  por  maioria  absoluta  dos
melhoros   da   Camara,    em  votacao   aberta   segundo   p   process.o   simb61ico
de  votaGao,   mediante  declaracao  tacita  do  voto.

Art.       14.              Na   hip6tese   de   nao   se   .realizar   a   sessao   ou   a
eleigao.por     falta     de     namero     legal,      quando     do     inicio     da
legislatura,    o   Presidente   permanecera   na   diregao   dos   trabalhos   e
convocar   tantas    sess6es    quantas  .forem   necessarias    ate   que   haja
nfimero  para  deliberar.                                                                                                       . I ..,...

`.     .

Art.      15.        Dandoise  vaga  de  qualquer  cargo  na  Mesa,   no  pr..+,meiro
ano   de  mandato,   sera  eleito   o   sucessor  mos   termos   previstos  .n..este

^'t

regimento .

sEc!fao   I
D0   PRESIDENT'E   DA   MESA

'...fu-                 .       J.:.`.

Art.16.     0  Presidente  da  Camara  a  o  seu  representante`,.i.egai...nas
suas        relac6es        externas ,        cabendo-1he        ainda
administrativas    e    diretivas    de    todas    as    atividadea:S .,., :.`:i`fi::=::::
competindo-lhes  privativamente :                                                         ...........

I  -  quanto  a  atividade  legislativa
a)         comuni6ar    aos    vereadores,    por    escrito,`.c'c)m`.::ahtecedencia

I        I.,       ;             y.-.?        -..

minima   de   24   horas,   a   convocac:ao   de   sessao   extr.a6£.aihJaria,    quando
•`...`.,                              .            ''.      `..

esta   acontecer   fora   do   normal;                                                      .`..:i:..:..`.:..,` ..... `
b)     determinar  a  requerimento  de  autor,   a`-re,t`irada  de  `proposiqao

que. ainda   nao   tenha  parecer   da   Comissao,    ou ,... ein..:.havendo,    lhe   seja
contrario;

c   )     nao  aceitar  substitutivo  ou  emenda  que  nao  seja  pertinente
a  proposicao  inicial;                                                      8h``J

d)       declarar   prejudicada   a   proposi`c.ao,   .6.in   face   da   rejeicao   ou
aprovaGao  de  outra  com  o  mesmo  objetivo;

'\\b/



ESTADO  D.O` .M.ARA.NHAO`Camara Munici`pal de Nova lorque
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fie.:idir  a  sessao  da  eleic:ao  da  Mesa  no  periodo  seguinte  e
Q S..S e ;

~`E    zelar   pelos    prazos    do   processo    legislativo,    ben    como
s  ..concedidos  ao  Prefeito  e  as  Comiss6es;
nomear    os    membros    das    Comiss6es    Especiais    criadas    pof  .

a.gao  da  Camara  e  designar-lhe  os  substitutos.;
;)?: .-.- ` fazer  publicar  os  atos  da  Mesa  e  da  Presidencia,   quais   sejam

±ortarias,   decretos,   resoluc6es  e  leis  promulgadas  pela  Camara;
` .......... i)                 deferir    os    pedidos    dos    vereadores    e    justif icar    as
..,. aus6ncias  por  motivo  de  sadde  ou  interesse  particular

j)         executar  as  deliberag§es  do  Plenario;
k)    dar   posse   ao   Prefeito,    Vice-Prefeito   e   Vereadores   que   nao

hajam     sido      empossados      no     primeiro      dia.    da      instalacao      da
legislatura;

i)      declarar  extinto  o  mandato  do   Prefeito,   do  Vice-Prefeito  e
dos  vereadores,   mos  casos  previstos  em  lei;•m)          substituir  o  Prefeito,   mos  casos  previstos  na  ljei  organica
do  Municipio;

n)             representar    sobre    a    inconstitucio.nalidade    das    leis,
observando  o  que  a  respeito,   dispuserem  a  Constituicao  do  estado  e
a  Lei  Organica  do  Municipio;

o)        interpelar   judicialmente   o   Prefeito   o.`u   ad6tar   quaisquer
outras    medidas    de    direito,     quando    este    deixar.   de    colocar    a
disposicao    da    Camara  .as    quantias    requisitadas    ou    os    recursos
destinados  a  ela;

p)       pedir   a   intervenqao   no   Municipio,    mos   casos   previstos   na
Constituic:ao  do  estado  e  na  lei  organica;

conqs)tantdeestedromL:nfreda±epnut%:±Caca°  de  informac:6es  e  dados  nag  of iciais
r).         determinar   que   as   publica¢6es   oficiais   sejam   feitas   por

extenso,   ou  em  resumo,   ou  somente  na  ata;
• s)            reiterar  os  pedidos  de  informac!6es  ao  Prefeito;

-`.`.'t)        dirigir  com  suprema  autoridade  a  politica  da  Camara  e   fazer
ualquer  momento,   comunicacao  de  interesse  pdblico  ao  Plenario.

.I  -quanto  as  sess6es:
convocar,   presidir   abrir,    encerrar   suspender   ou   prorroga-

bservand.o. e   fazendo   observar   este   regimento   e   as   leis   do

eterminar  ao  secretario  que  f aqa  a  leitura  da  Ata  e  dos

g.,rminar,    por    oficio,    -ou    a    requerimento    de    qualquer
alquer   fase   dos   trabalhos,   a  verificac:ao   de  ndmero

r:.a.r   a   hora   destinada   ao   expediente   ou   a   Ordem   do

a  palavra  aos  vereadores.,   e  nao  permitir
s€`'estranhos  ao  assunto  em®jiscussao;



Camara Munic.ipal c!e Nova lorque
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nterromper  o  orador  que   se  desviar  da  questao  em  debate,
S.  seu   tempo   esgotado,   ou  que   falar   sem  o   respeito  devido

..:.9u  a  qualquer  de   seus  membros.,   advertindo-o,   chamando-o   a
in   caso   de   certa   insistancia .,.. cassar   as   palavras,    manter

!i!`.a,§.,-... c>u  .encerra-1a   definitivamente ;                         ,...t`.'..:`-.:'.{;..::`=...;g)              estabelecer   o   ponto   de   questao   s.obre   o   qual    devem   se.r

e;i:,.t±e'.s.  as  votac:6es
+  -'.  h)         votar  nos  casos  previstos  na`1egis|a.qao  municipal;

.,  i)              receber ,    soberaneTnep.te ..,..``,:q¥,a}..q.per.. :.que.s.tao  de   ordem,.
•..... ' ........ j)                            mandar      anotar.   oS..:...1iv:ro.S_.   ,,p.r¢Rr.i.9S      oS   .  preceaentes

'~'-     i:?-,,I.regimentals  para  a   solugao;a,e  `casos`  an€|pg,9.s;

i)                   manter    a    ordem   ,no    recinto    d.a.   Camara,    advertir    os
assistentes,    podendo   pe`dir    for..ca.  in.ilitar:...para    a.  evacuac:ao   da

.   galeria  em  caso  de  ameac:a  a  boa  march.a  dos..  trabalhos;
in)     anunciar    a    t6rmino    das     sess6es    e    convocar    a    sessao

seguinte ;
n)   assinar   a   ata  das   sess6es,   os   editais,   as   Portarias,   e   o

expediente  da  Camara;
Ill  -€pianto  a  administ±ac:ao  da  Camara:
a)    mediante    portaria    ou    resoluc:ao    nomear,    promover,exonerar,

remover,        reassistir,        reclassificar,        comissionar ,        conceder
gratificac6es,    licencas,    abono,    f6rias,    demitir   e   aposentar   mos
termos   da  Le.i,   os   servidores   da  Camara  Municipal,   promovendo-lhes,
ademais,   as  responsabilidades  administrativa  civil  ou  penal;

b)      superintender  o  s6rvico  da  secretaria  da  Camara   ,   autoriz;r
mos  limites  do  ore:amento  as   suas  despesas   e  requisitar  o  numerario
ao  Poder  Executivo;

c)           fixar   no   quadro   de   aviso,    ate   o   dia   10   de   cada   mss   o
balanco  orc!amentario  e  financeiro;                                                   ty               ..

d)          proceder   as   licitac:6es   para   comprar   obras   e   servic:os   da
Camara    na  formi  da  legislacao  pertinente;

e)        rubricar  os   livros   destinados`aos   servicos   da  Camara  e   de
•sua  secretaria;

)             providenciar,     mos    termos    da    Constituicao    Federal,     a
edigao   de    certid6es    que    lhe    forem   solicitadas,    relativas    a
achos,    atos   ou   informac:6es   a   que   expressamente   se   refi±am   os

uer.imentos ;
....    fazer,   no   fin  de   sua  gestao,  ,o  relat6rio  dos   trabalhos  ,da

onvocar  a  Mesa;
andamento  aos  recursos  interpostos  contra  os  seus  atos,

do  Plenario,.
tpedir  os  processos  as  Comiss6es  e  inclui-los  na  pauta;  .
sinar   toda   a   correspondencia   da   Camara,    quaisquer   que
¥±Sc.is  das  autoridades  a  que  se  d'estinam;

relac:6es  externas  da  Camara
audiencia    pdblica    na.  Camq!p:a    mos    dias    e    horas



plenitude  de  suas  func:6es.
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b)        superintender    e    censurar    a   publicac:ao    dos    trabalhos    da

Camara,   nao  permitindo  express6es  vedadas  pelo  Regimento;
c)       manter,   em  nome  da  Camara,   todos  os   contatos  de  direito  com

o  Prefeito  e  demais  autoridades,.
d)                   representar     a     Camara    em     juizo,     ex-oficio     ou    po£.

deliberac:ao  do  Plenario;
e     )               encaminhar     ao    .Prefeito     os     pedidos     de     informac=6es

formuladas  pela  Camara;
f)            promulgar  as  Resoluc:6es  e  Decretos   legislativos,   bern  como

as  emendas  a  Lei  Organica  do  Municipio.
Art.      17.           i     vedado     ao     Presidente     decidir     em     quest6es

expressam%nte  definidas  como  da  competencia  do  Plenario.
Art.    18.       Ao   Presidente   a   facultado   o   direito   de   apresentar

proposiG6es    a    considerac:ao    do    Plenario,     mas    para    discuti-las
devera  passar  a  presidencia  ao  seu  substituto  i?gal.

Art.    19.    0   presidente   da   Camara   ou   o   seu   substituto   legal   s6
tera  direito  a  voto  mos  seguintes  casos;

I  -  eleic:ao  da  Mesa  diretora;
11  -quando  houver  empate  de  qualquer  votac:ao  no  Plenario;
Ill  -  mos  casos  decididos  por  escrutinio  secreto;
IV  .-.  na  v6.tat:ao.  das  emendas  a  Lei  organica;
v    -    quando    a    materia    exigir,     para    sua    aprovac!ao,     o    ivoto

favorairel   de   dois  ..tercos.  ou   de   maioria   absoluta   dos   membros   da
Camara .

Art.   2o.      i .vedado   int.erromper  ou   apartear   o  presidente,   senao
com  sua  expressa  anuencia.

Art.   21.            Para   efeito   de   ``quorum",   o   Presidente   em  exercicio
dos  trabalhos  sera  sempre  considerado  p.ara  votacao  em  Plenario.

SECAO   11
DOS   VICE-PRESIDENTES

Art.    22.          Sempre   que   o   Presidente   n5o   se   achar   no   recinto   a
hora   regimental,    no   inicio   dos   trabalhos,    sera   substituido   pelo
1.a   Vice-Presidente  e,   na  ausencia  deste,pelo   1.a   Secretirio  e   2.a
secretaiio,     respectivamente    e,    na    ausencia    destes,     assumira    o
vereador  mais  idoso.

paragrafo   finico.          Quando   o   Presidente,    por   qualquer   motivo,
tiver   necessidade   de   deixar   a   cadeira,    sera   substituido   p.elo   1.'°
Vice -Pres idente .

Art.         23.     No    caso    de    ausencia,     vacancia    ou    impedimento    do..`.
presidente,       sera    `substituido      pelo      1.a      Vice-Presidente,,     `^Ii`a  '.

1             ,   ,          1            1                                    I               ^,

®r.`

SECAO   11
DOS   SECRETARIOS


