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COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BANNACH 
 
 
 

TÍTULO II 
Dos Órgãos da Câmara Municipal 

 
Capítulo I 
Da Mesa 

 
Seção I 

Disposições Gerais 
 
     Art. 13. A Mesa, na qualidade de órgão diretor colegiado, constituído pelo 
Presidente, Primeiro e Segundo Secretários,  incumbe a direção dos trabalhos 
legislativos e dos serviços administrativos da Câmara Legislativa, 
especialmente: 
     
     I -- na parte legislativa: 
    a) tomar  as  providências  necessárias  a  regularidade dos trabalhos 
legislativos; 
    b) dirigir os serviços da Câmara Municipal; 
    c) dar conhecimento à Câmara Municipal, na última sessão do ano, da 
resenha dos trabalhos realizados; 
    d) propor a Ordem do Dia das sessões, na conformidade da agenda mensal, 
ressalvadas as alterações permitidas por este Regimento; 
e) decidir sobre pedidos de informações e despachar os demais requerimentos 
que lhes forem encaminhados; 
    f) determinar o arquivamento ou o desarquivamento das proposições, nos 
termos regimentais; 
    g) devolver ao autor a proposição apresentada em desacordo com as 
normas regimentais; 
    h) promover ou adotar em virtude de decisão judicial, as providências de sua 
alçada ou de competência da Câmara Municipal relativas ao cumprimento de 
mandado Judicial, tais como  suspensão de lei ou ato normativo com ilegalidade 
originária; 
    i) designar Comissão Especial, na forma do § 3º do art. 32; 
    j) propor ação de inconstitucionalidade, por iniciativa própria ou a 
requerimento de Vereador ou de Comissão; 
   k) propor ação de ilegalidade originária em face da Lei Orgânica do município 
de Bannach,  nos termos da alínea anterior; 
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   l) promulgar emendas à Lei Orgânica. 
  m) emitir parecer sobre a elaboração e alteração do Regimento Interno da 
Câmara. 
  n) propor projeto de resolução dispondo sobre o Regulamento Administrativo 
da Câmara . o) propor à Câmara projeto de resolução dispondo sobre sua 
organização, funcionamento, segurança, criação, transformação ou extinção de 
cargos, empregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na Lei Orgânica do Município; 
   
  II - na parte administrativa: 
   a) dirigir os serviços da Câmara Municipal; 
   b) prover a política interna da Câmara ; 
   c) aplicar ao Vereador as penalidades de censura escrita ou de perda 
temporária do exercício do mandato, nos termos deste Regimento; 
   d) adotar as .providências cabíveis, por solicitação do interessado, para a 
defesa judicial e extrajudicial de Vereador contra ameaça ou prática de ato 
atentatório ao livre exercício e as prerrogativas constitucionais e legais do 
mandato parlamentar; 
   e) encaminhar pedidos escritos de informação a Secretários Municipais, Chefe 
de Departamentos ou de Setores e Serviços,  ou às autoridades da 
administração direta, indireta e fundacional do Governo do Estado ou da União; 
   f) fixar diretrizes para a divulgação das atividades da Câmara; 
   g) adotar medidas adequadas para promover e valorizar o Poder Legislativo e 
resguardar o seu conceito perante a sociedade; 
   h) prover os cargos e as funções administrativas da Câmara, bem como 
conceder licenças,  aposentadorias e vantagens devidas aos servidores, coloca-
los em disponibilidade e demiti-los; 
   i) requisitar servidores da administração publica direta, indireta e fundacional 
do Município; 
   j) elaborar a proposta orçamentária da Câmara Municipal  e submete-la a 
aprovação do Plenário; 
   k) encaminhar ao Poder Executivo as solicitações créditos adicionais 
necessários ao funcionamento da Câmara Municipal e dos seus serviços; 
   l) aprovar o orçamento analítico da Câmara; 
  m) dispensar licitações, de conformidade com a legislação vigente; 
  n) aprovar o calendário de compras; 
  o) estabelecer os limites de competência para as autorizações despesas; 
  p) autorizar a assinatura de convênios e de contratos de prestações de 
serviços; 
  q) estabelecer normas reguladoras para as atividades da imprensa nas 
dependências da Câmara Legislativa; 
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  r) determinar, quando for o caso, a abertura de sindicância ou de inquérito 
administrativo; 
  s) autorizar despesas para as quais a Lei não exija processo de licitação; 
  t) autorizar,  no interesse das atribuições inerentes à Câmara Municipal, a 
realização de conferencias, exposições, palestras ou seminários no edificio-
séde; 
  u) interpretar, em grau de recurso, as disposições do Regimento 
Administrativo; 
  v) apresentar à Câmara Municipal, na sessão de encerramento do ano 
legislativo, resenha dos trabalhos administrativos realizados, precedida de 
sucinto relatório sobre o seu desempenho; 
  x) determinar o desconto, nos vencimentos dos Parlamentares, proporcional 
as ausências injustificadas às sessões ordinárias e a não remunerada ao 
Vereador que faltar à sessão de que trata o inciso III do art. 65; 
  z ) examinar a prestação de contas da administração da Câmara Municipal a 
ser remetida ao Tribunal de Contas dos Municípios. 
§ 1º   A Mesa reunir-se-á uma vez por quinzena, durante o período das sessões 
ordinárias, em dia e hora prefixados, e extraordinariamente quando, com esse 
caráter, for convocada pelo Presidente ou, pelo menos, por dois de seus . 
membros. 
§ 2º  Os atos da Mesa serão assinados pelos membros que participarem da 
reunião na qual for adotada a decisão. 
§ 3o  Compete  à  Mesa,  excepcionalmente,  quando em recesso a Câmara 
Municipal, deliberar sobre pedido do Prefeito ou do Vice-Prefeito para se 
ausentar do município por mais de quinze dias. 

 
Seção II 

Da Presidência 
 
Art. 14.  O Presidente é o representante da Câmara Municipal, quando ela 
houver de se enunciar coletivamente, o regulador dos seus trabalhos e o fiscal 
da sua ordem, na conformidade deste Regimento. 
Parágrafo Único - Compete ao Presidente a supervisão dos órgãos da estrutura 
administrativa da Câmara Municipal. 
 
Art. 15.  São atribuições do Presidente, além de outras expressas neste 
Regimento, ou que decorram da natureza de suas funções ou prerrogativas: 
 
I - quanto às sessões da Câmara Municipal: 
a) convocar, presidir, abrir, suspender, levantar e encerrar as sessões; 
b) manter a ordem e fazer observar este Regimento; 



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARA 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE BANNACH 

 

Av. Paraná nº 83 Centro CEP: 68.388-000 Bannach – Par 
CNPJ: 01.617.946/0001-64 FONE: (94) 3305-1211 

E-mail: contato@cmbanach.pa.gov.br / https:// www.cmbannach.pa.gov.br 

 
 

c) fazer ler, pelo Primeiro Secretário ou Secretária Legislativa, a ata, o 
expediente e as comunicações feitas à Mesa; 
d) conceder palavra ao Vereador; 
e)  interromper o orador que se desviar da questão, adverti-lo e, em caso de 
insistência, retirar-lhe a palavra; 
f) proceder de acordo com a alínea anterior quando o orador fizer 
pronunciamento que contenha ofensa ao Estado Democrático de Direito e ao 
pluralismo político, propaganda de guerra,  de ação de grupos armados, civis e 
militares, contra a ordem constitucional, e propaganda de preconceitos de raça, 
religião, sexo, cor, idade e de quaisquer outras formas de discriminação, ou 
ainda que configurarem crimes contra a honra ou incitamento à prática de 
delito de qualquer natureza; 
g) determinar  que não seja registrado discurso ou aparte, pela Secretária, 
quando anti-regimental; 
h) convidar, ouvido o Plenário, Vereador a retirar-se do recinto das sessões 
quando perturbar a ordem; 
i) alertar o orador quanto ao término do tempo a ele destinado; 
j) decidir as questões de ordem e as reclamações, permitido recurso, de oficio 
ou interposto por Vereador, à Comissão de Constituição e Justiça; 
k) anunciar a Ordem do Dia e o numero de Vereadores presentes; 
/) submeter a discussão e à votação matéria com esta destinação; 
m) estabelecer o ponto da questão que será objeto da votação; 
n) organizar, ouvidos os Lideres, a agenda com a previsão das proposições a 
serem apreciadas no mês subseqüente, para distribuição aos Vereadores; 
o) fixar, de acordo com a Mesa, a Ordem do Dia das sessões e anunciar a da 
sessão seguinte ao término dos trabalhos:  
p) convocar sessões extraordinárias e solenes, nos ternos deste Regimento; 
q) determinar a verificação de presença, em qualquer fase dos trabalhos, 
quando julgar necessário ou a pedido de qualquer Vereador; 
r) desempatar as votações, quando ostensivas, e votar, quando secretas, 
contando-se a sua presença, em qualquer caso, para efeito de quorum; 
s) declarar a vacância do mandato nos casos de falecimento, renuncia ou perda 
de mandato de Vereador e convocar o Suplente, ou comunicar ao Tribunal 
Regional Eleitoral a ocorrência de vaga, quando não haja Suplente a convocar: 
 
II - quanto às proposições: 
 
a) distribuir proposições e processos às Comissões; 
b) recusar qualquer proposição que não atenda às exigências regimentais, 
admitido recurso ao Plenário, interposto por Vereador; 
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c) determinar arquivamento de relatório ou parecer de Comissão Especial e de 
Inquérito que não haja concluído com a apresentação do projeto ou não solicite 
providências; 
d) determinar a retirada de proposições da Ordem do Dia, nos termos deste 
Regimento; 
e)  declarar prejudicada qualquer proposição que assim deva ser considerada, 
na conformidade regimental; 
f) despachar os requerimentos submetidos a sua apreciação;  
g) promulgar resoluções; 
 
III - quanto às Comissões: 
 
a) fixar, no inicio da primeira e da terceira sessão legislativa de cada legislatura, 
o numero de membros das Comissões Permanentes e a distribuição dos 
lugares, por partido ou bloco parlamentar, em cada Comissão; 
b) designar os membros e suplentes das Comissões, à vista de indicações 
partidárias ou de bloco parlamentar; 
c) designar substituto ocasional na ausência dos membros das Comissões e 
seus suplentes, observada a indicação partidária ou de bloco parlamentar; 
d) declarar a perda de lugar de membro  das Comissões que incidir no numero 
de faltas previstas no art. 43, § 2o; 
e) convidar o Relator, ou o Presidente de Comissão, a esclarecer o seu parecer; 
f) convocar as Comissões Permanentes para a eleição dos respectivos 
Presidentes e Vice-Presidentes; 
g) julgar recurso interposto à decisão de Presidente de Comissão, em questão 
de ordem; 
h) convocar e reunir, periodicamente,  os Lideres,  a Mesa e os Presidentes das 
Comissões permanentes, para avaliação dos trabalhos da Casa, exame das. 
matérias em trâmite e adoção das providências necessárias ao bom andamento 
das atividades legislativas e administrativas; 
 
IV - Quanto à Mesa: 
 
a) presidir suas reuniões; 
b) tomar parte nas discussões e deliberações, com direito a voto; 
c) designar relator para as matérias que dependam de parecer; 
d) executar ou fazer executar as suas decisões, quando tal incumbência não 
seja atribuída a outro membro; 
 
V - quanto às publicações e divulgações: 
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a) determinar a  publicação,  no  átrio da  Câmara Municipal, de matéria 
referente  ao Legislativo; 
b) determinar a divulgação das decisões do Plenário, das reuniões da Mesa e 
das comissões; encaminhando cópias ao departamento de divulgação da 
Câmara; 
c) vedar a publicação de pronunciamentos proferidos com infringência das 
normas regimentais; 
d) resolver sobre  a publicação de expedientes não oficiais no átrio da Câmara 
Legislativa; 
e) determinar que as informações oficiais sejam publicadas por extenso, em 
resumo ou somente referidas na ata. 
§ 1º -  Compete ainda ao Presidente da Câmara Legislativa: 
I   - exercer o Governo do Município de Bannach, nos termos do disposto na Lei 
Orgânica; 
II   - dar posse aos Vereadores, ao Prefeito Municipal e ao Vice-Prefeito de 
Bannach; 
III   - fazer publicar no átrio da Câmara Municipal a relação dos Vereadores 
empossados; 
IV  - conceder licença a Vereadores,  nos termos deste Regimento; 
V   - zelar pelo prestígio e decoro da Câmara Legislativa, bem como pela 
liberdade e dignidade de seus membros, assegurando a estes o devido respeito 
as suas imunidade e demais prerrogativas; 
VI  - promulgar as leis,  nos prazos e nas condições estabelecidas na Lei 
Orgânica, quando o Prefeito deixar de fazê-lo; 
VII - assinar correspondência destinada aos titulares dos Poderes da União, dos 
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, aos chefes de governo 
estrangeiro e seus representantes no Brasil,  às assembléias estrangeiras e às 
autoridades judiciárias, em resposta a pedidos de informações sobre assuntos 
pertinentes a Câmara Municipal, em se tratando de feitos judiciais; 
VIII  - encaminhar ao Tribunal de Contas dos Municípios a prestação de contas 
de cada exercício financeiro, após aprovação  pela Mesa; 
IX   - autorizar licitações e homologar seus resultados, de conformidade com a 
legislação vigente. 
 
§ 2º -   Para tomar parte em qualquer discussão, o Presidente deixará a 
Presidência, não a reassumindo enquanto se debater a matéria que se propôs a 
discutir. 
 
§ 3º -   O Presidente poderá,  a qualquer momento, de sua cadeira,  fazer ao 
Plenário  comunicação de interesse do município de Bannach, . da Câmara 
Legislativa e da Mesa.. 
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Art. 16.  Ao Primeiro Secretário compete substituir o Presidente em suas faltas 
e impedimentos e exercer as atividades administrativas estabelecidas pela 
Mesa. 
 
Parágrafo Único.  Ao início dos trabalhos da sessão, não se achando o 
Presidente no recinto, será ele substituído   sucessivamente  e  na  série  
ordinal,  pelo  1º Secretário,  2º Secretário e Suplente ou,  finalmente,  pelo 
Vereador mais idoso, dentre os de maior numero de legislaturas,  procedendo-
se da mesma forma quando houver necessidade de deixar sua cadeira. 

 
Capitulo II 

Dos Secretários 
 
Art. 17.  São atribuições do Primeiro e Segundo Secretários coordenar, 
controlar e executar as atividades legislativas e administrativas que lhes forem 
delegadas pela Mesa. 
Parágrafo Único.  No dia seguinte ao de sua eleição, a Mesa reunir-se-á à fim 
de estabelecer as atribuições a que se refere este artigo, ad  referendum do 
Plenário. 
 
Art. 18.  Os Secretários substituir-se-ão conforme sua numeração ordinal e, 
nessa ordem, substituirão o Presidente, nas ausências e impedimentos. 
 
Art. 19.  O Suplente participará  das reuniões da Mesa com direito a voz e, 
quando em substituição a membro titular, com direito a voto. 
 

Capitulo III 
Das Comissões 

 
Seção  I 

Das Disposições Gerais 
 
Art. 20.  As Comissões da Câmara Legislativa são: 
I  - Permanentes - as de caráter tecnico-legislativo ou especializado,  tendo por 
finalidade apreciar os assuntos e proposições submetidos ao seu exame e sobre 
eles emitir parecer, bem como exercer o acompanhamento de planos e 
programas governamentais e a fiscalização orçamentária do município de 
Bannach, no âmbito do respectivo campo temático e áreas de atuação. 
II - temporárias -- as criadas para apreciar determinado assunto, e que se 
extinguem ao termino da legislatura, ou antes dele, quando alcançado o fim a 
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que se destinam ou expirado o prazo de duração, ou ainda, se a sua instalação 
não se der nos dez dias seguintes a sua constituição. 
 
Art. 21.  Na constituição das Comissões assegurar-se-á, tanto quanto possível, 
a representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares que 
participem da Casa. 
Parágrafo Único.  Os partidos que não alcançarem, individualmente, 
participação nas Comissões poderão, a fim de concorrer a proporcionalidade  
agrupar-se e designar um coordenador dos pequenos partidos, que será 
responsável pela indicação de seus membros. 
 
Art. 22.  As Comissões Permanentes,  em razão da matéria de sua competência,  
e às demais Comissões, no que lhes for aplicável, cabe: 
I   - instruir, para deliberação do Plenário, as matérias que lhes sejam 
distribuídas, oferecendo o respectivo parecer;  
ll   - realizar audiências públicas com entidades representativas da sociedade 
civil; 
III   - convocar Secretários, Chefes de Departamentos ou de Setores da 
Prefeitura e convidar outras autoridades do município investidas de poder 
publico, para prestar, pessoalmente, informações sobre assunto previamente 
determinado, ou conceder-Ihes audiência para expor assunto de relevante 
interesse do órgão sob sua direção; 
IV   - encaminhar, através da Mesa, pedidos escritos de informações a 
Secretários da Prefeitura ou órgãos da administração do Estado; 
V   - receber petições, reclamações, ou representações contra atos ou omissões 
de autoridades ou entidades publicas; 
VI  - solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;  
VII  - examinar e emitir parecer sobre planos e programas governamentais, 
inclusive os relativos a obras; 
VIII - exercer o acompanhamento e a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do município de Bannach e das 
entidades da administração direta e indireta, incluídas as fundações e 
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Publico; 
IX  - determinar, com auxí1io do Tribunal de Contas dos Municípios, a 
realização de diligências, perícias, inspeções e auditorias de natureza contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, 
legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas 
nas unidades administrativas do Poder Executivo e das entidades da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas 
e mantidas pelo Poder Publico Municipal; 
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X   - exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo,  incluídos 
os da  administração indireta,  fundações  e empresas controladas; 
XI  - propor a sustação dos atos normativos do Poder Executivo que exorbitem 
do poder regulamentar, elaborando o respectivo projeto de decreto legislativo;  
XII  - estudar  qualquer  assunto  compreendido  no respectivo campo temático 
ou área de atividade, podendo promover, em seu âmbito, conferências,  
exposições, palestras e seminários; 
XlI1 - solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da 
administração pública direta, indireta ou fundacional, e da sociedade civil, para 
elucidação de matéria sujeita a seu pronunciamento. 

 
Seção II 

Das Comissões Permanentes 
 

Subseção  I  
Das Disposições Preliminares 

 
Art. 23.   As Comissões Permanentes, em numero de quatro, têm as seguintes 
denominações: 
I   - Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final; 
II   - Comissão de Economia, Orçamento e Finanças; 
III   - Comissão  de Assuntos Sociais;  
IV - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos  e Cidadania. 
 

Subseção  II 
Da Composição e Instalação 

 
Art. 24.  O número de membros efetivos das Comissões Permanentes serão 
estabelecido pelo Presidente,  ouvidos os Lideres, no inicio dos trabalhos da 
primeira e da terceira sessão  legislativa de cada legislatura,  prevalecendo o 
quantitativo anterior enquanto não modificado. 
Parágrafo Único.  Nenhuma Comissão poderá ter menos de treis nem mais de 
cinco membros. 
 
 Art. 26.  A representação das bancadas nas Comissões será estabelecida 
dividindo-se o numero de membros da Câmara municipal pelo numero de 
membros de cada Comissão, e o número de Vereadores de cada partido ou 
bloco parlamentar pelo quociente assim obtido. O inteiro do quociente final 
representará o numero de lugares a que o partido ou bloco parlamentar poderá 
concorrer em cada Comissão. 
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§ 1º    Aplicado o critério estabelecido no caput deste artigo, os lugares que 
sobrarem serão destinados aos partidos ou blocos parlamentares, levando-se 
em conta as frações do quociente partidário, da maior para a menor. 
§ 2º  Se verificado, após aplicados os critérios anteriores, que há partido ou 
bloco parlamentar sem lugares suficientes nas Comissões para a sua bancada 
ou Vereador sem legenda partidária, observar-se-ão as seguintes normas: 
I -  será concedido prazo de quarenta e oito horas ao partido ou bloco 
parlamentar para que declare sua opção  por lugar em Comissão na qual não  
esteja representado; 
II  - havendo coincidência de opções, terá preferência o partido ou bloco 
parlamentar de maior quociente partidário; 
III  - só poderá haver o preenchimento de um segundo lugar, decorrente de 
opção, na mesma Comissão, quando em todas as outras já tiver sido 
preenchido um primeiro lugar, em idênticas condições; 
IV - atendidas as opções de partido ou bloco parlamentar, serão recebidas as 
dos Vereadores sem legenda partidária; 
V  - quando mais de um Vereador optante escolher a mesma Comissão, terá 
preferência o mais idoso, dentre os de maior numero de legislaturas. 
§ 3º   Após o cumprimento do disposto no parágrafo anterior, proceder-se-á a 
distribuição das demais vagas entre as bancadas  com direito a se fazer 
representar na Comissão, considerando-se, para efeito de cálculo da 
proporcionalidade, o número de membros da Comissão diminuído de tantas 
unidades quantos sejam os lugares preenchidos por  opção. 
§ 4º  O disposto neste artigo não prejudica a prerrogativa estabelecida no 
parágrafo único do art. 21. 
 
Art. 27.  Estabelecida a representação numérica dos partidos  e  dos blocos 
parlamentares  nas  Comissões,  os Líderes comunicarão ao Presidente da 
Câmara Legislativa, no prazo  de cinco sessões, os nomes dos membros das 
respectivas bancadas que, como titulares e suplentes, irão integrar cada uma 
delas. 
§ 1º O Presidente fará, de ofício, a designação se,  no prazo fixado, a 
Liderança não comunicar os nomes de sua representação para compor as 
Comissões. 
§ 2º Juntamente com a composição nominal das Comissões, o Presidente 
mandará publicar, no mural da Câmara Municipal, a convocação destas para 
elegerem os respectivos Presidentes e Vice-Presidentes. 

 
Subseção III 

Das Subcomissões 
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Art. 28.   As Comissões Permanentes poderão constituir subcomissões, 
integradas por seus próprios membros, mediante proposta de qualquer de seus 
integrantes, para estudo de proposições, desempenho de atividades específicas 
ou trato de assuntos definidos no respectivo ato de criação, o qual indicará  o 
prazo para  conclusão dos trabalhos. 
§ 1º Nenhuma comissão poderá contar com mais de três subcomissões em 
funcionamento simultâneo. 
§ 2º O Plenário fixará o numero máximo de três membros para cada 
subcomissão, designando-os nominalmente, respeitado o princípio da 
representação proporcional. 
§ 3º A subcomissão concluirá seus trabalhos com parecer ou relatório a ser 
submetido a deliberação da respectiva Comissão. 
 

Subseção  IV 
Das Matérias ou Atividades de Competência das Comissões 

 
Art. 29: As competências específicas de cada uma das Comissões são as 
enumeradas a seguir: 
 
I - Comissão de Constituição,  Justiça  e Redação Final: 
a) aspectos constitucional, legal, redacional, regimental e de técnica legislativa 
de proposições em geral e das que lhes sejam submetidas em consulta pelo 
Presidente da Casa,  por outra Comissão, ou em razão da aprovação de 
requerimento em Plenário;                          
b) admissibilidade e mérito de proposta de emenda à Lei Orgânica do Município 
de Bannach; 
c) assunto de natureza jurídica ou constitucional que lhe seja submetido em 
consulta pelo Presidente da Câmara Legislativa, por outra Comissão ou em 
razão de recurso previsto neste Regimento; 
d) desapropriações; 
e) criação de novas regiões administrativas, incorporação, subdivisão ou 
desmembramento de áreas; 
f) redação final das proposições em geral; 
g) transferência da sede do Governo Municipal; 
h) matérias relativas a direito constitucional, eleitoral, civil, penal, penitenciário, 
processual e notarial, observado o disposto no parágrafo único do art. 22 da 
Constituição Federal; 
i) pedido de licença  do  Prefeito e  do  Vice-Prefeito para interromper o 
exercício de suas funções ou ausentar-se do município, oferecendo o devido 
projeto de decreto legislativo; 
j) regime jurídico e estatuto dos servidores públicos de Bannach; 
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k) serviços públicos de Bannach; 
l) direito administrativo em geral; 
m) vetos apostos pelo Prefeito a projetos de lei aprovados pela Câmara 
Legislativa; 
n) indicação de autoridades; 
o) pedido para instauração de processo penal contra Vereadores; 
p) denúncia sobre crime de responsabilidade do Prefeito Municipal ou 
Secretários Municipais; 
 
II - Comissão de Economia, Orçamento e Finanças: 
a) defesa do consumidor; 
b) política industrial; 
c) política de incentivo a agropecuária; 
d) política de interação com os municípios circunvizinhos; 
e) política hídrica e minerária; 
f) política do meio ambiente; 
g) política de desenvolvimento do turismo; 
h) política econômica, planos e programas regionais e setoriais de 
desenvolvimento integrado o Governo do Estado; 
i) planos e programas de natureza econômica; 
j) estudos, pesquisas e programas de desenvolvimento da ciência e tecnologia; 
k) comércio; 
/) energia, telecomunicações e informática; 
m) fiscalização da execução contábil, orçamentária e financeira; 
n) comprovação da existência e disponibilidade de receita na dotação 
orçamentária do município de Bannach; 
o) prestação e tomada de contas do Prefeito Municipal, com apresentação de 
projeto de decreto legislativo; 
p) matérias tributárias e financeiras; 
q) repercussão financeira das proposições; 
r) plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, credito adicional, 
e contas públicas, destacadamente as apresentadas pelo Prefeito Municipal; 
s) acompanhamento de obras e fiscalização de investimentos; 
t) assuntos referentes a economia popular e ao abuso do poder econômico; 
u) dívida pública interna; 
v) fixação de remuneração dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito; 
w)  política fundiária; 
y) assuntos referentes ao sistema de viação e de transportes; 
 
III - Comissão de Assuntos Sociais: 
a) proposições e assuntos relativos à educação pública e privada; 
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b) proposições referentes ao desenvolvimento cultural, esporte, recreação e 
lazer em todos os seus aspectos; 
c) promoção da integração social, com vistas a prevenção da violência e da 
criminalidade; 
d) assuntos  relacionados  ao  patrimônio  histórico  e artístico no âmbito do 
município; 
e) estabelecimento e implantação de política de educação para segurança no 
trânsito;         f) critérios de fixação de tarifas de serviços públicos e assuntos 
atinentes a urbanismo e arquitetura, desenvolvimento e integração das regiões 
e aglomerados urbanos; 
g) sistema regional de defesa civil e política de combate a calamidades: 
h) proposições e assuntos que digam respeito ao desenvolvimento técnico e 
científico; 
i) implantação ou transformação de cargos, carreiras e funções, bem assim 
regulamento do funcionalismo público; 
j) defesa do meio ambiente, bem como organização ou reorganização de 
departamentos da administração direta ou indireta destinadas a estes fins; 
k) saúde pública, educação sanitária, atividades médicas e paramédicas, ação 
preventiva em geral, controle de drogas e medicamentos, exercício da medicina 
e profissões afins, questões relativas ao trabalho, previdência e assistência 
social; 
/) direitos, deveres e garantias dos servidores públicos; 
 
IV – Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania: 
a) direitos e deveres do mandato; perda de mandato de Vereador nas hipóteses 
dos incisos I, II e VI do art. 55 da Constituição Federal; 
b)  segurança pública; 
c) defesa civil; 
d) defesa dos direitos individuais e coletivos; 
e) direitos inerentes a pessoa humana, tendo em vista o mínimo de condições 
para sua sobrevivência; 
f) direitos da mulher, da criança, do adolescente e do idoso; 
g) violência urbana e rural; 
h) violência policial. 
 
Art. 30.  Ressalvadas as competências previstas no artigo anterior, serão 
terminativos os pareceres de admissibilidade da Comissão de Constituição e 
Justiça quanto a constitucionalidade ou jurisdicidade da matéria e da Comissão 
de Economia, Orçamento e Finanças sobre adequação financeira ou 
orçamentária. 
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Parágrafo Único.  Da decisão das Comissões referidas neste artigo caberá 
recurso,  interposto por um terço da composição da Casa, no prazo de cinco 
sessões ordinárias, contados à partir da decisão da comissão recorrida, para 
que o parecer seja submetido ao Plenário. 
 

Seção  III 
Das Comissões Temporárias 

 
Art. 31.  As Comissões Temporárias são: 
I  - Especiais; 
II  - Parlamentar de Inquérito; 
III - de Representação; 
§ 1º  As  Comissões  Temporárias  compor-se-ão  do numero de membros que 
for previsto no ato ou requerimento de sua criação, designados na forma do 
disposto no art. 27. 
 § 2º  As  Comissões Temporárias  serão  constituídas por representantes dos 
partidos ou blocos parlamentares na proporção de sua representação na 
Câmara Legislativa, observado o sistema de rodízio e assegurada a inclusão do 
primeiro signatário do requerimento que motivar a sua criação. 
 

Subseção I 
Das Comissões Especiais 

 
Art. 32.  As Comissões Especiais são constituídas para fins predeterminados, 
por deliberação do Plenário,  sob proposta da Mesa ou de um terço dos 
Vereadores. 
§ 1º  A proposta ou o requerimento de constituição de Comissão Especial 
deverá indicar: 
I  - a finalidade; 
II  - o número de membros; 
III - o prazo de funcionamento; 
§ 2º -  Ouvida a Comissão de rnaior pertinência com o assunto nele tratado, a 
proposta ou o requerimento será submetido ao Plenário, sem discussão, na 
terceira sessão que se seguir a sua apresentação. 
§ 3º  -  Aprovado  o  requerimento  ou  a  proposta,  a  Comissão  será 
designada pela Mesa, obedecido o disposto no art. 26. 

 
 

Subseção  II 
Das Comissões Parlamentares de Inquérito 
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Art. 33.  As Comissões de Inquérito serão criadas pela Câmara Municipal, 
mediante requerimento de um terço de seus membros, para apuração de fato 
determinado e por prazo certo e terão poderes de investigação próprios das 
autoridades judiciais, além de outros previstos neste Regimento. 
§ 1º  O requerimento de que trata o caput deste artigo será levado à 
deliberação do Plenário, dentro de duas sessões, exigido para a sua aprovação 
o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Casa. 
§ 2º  Considera-se  “fato  determinado” o  acontecimento de relevante 
interesse para a vida publica e a ordem constitucional, legal, econômica e social 
de Bannach  que estiver devidamente caracterizado no requerimento de 
constituição da Comissão. 
§ 3º  Recebido o requerimento, o Presidente mandará publicá-lo, desde que 
satisfeitos os requisitos regimentais, caso contrário, devolve-lo-à ao seu 
primeiro signatário, cabendo  desta decisão recurso ao Plenário, no prazo de 
cinco dias, ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. 
§ 4º  A Comissão Parlamentar de Inquérito terá prazo de cento e oitenta dias, 
prorrogável pela metade automaticamente, por requerimento da maioria de 
seus membros dirigido à Mesa, o qual será lido em plenário e em seguida 
publicado, interrompendo-se a contagem deste tempo nos  períodos em que 
não houver sessão ordinária da Câmara Legislativa Municipal, conforme o 
disposto no inciso I do art. 2º.  
§ 5º  Não se criará Comissão Parlamentar de Inquérito enquanto estiverem 
funcionando pelo menos duas comissões, salvo mediante requerimento 
subscrito pela maioria dos membros da Câmara Legislativa. 
§ 6º  Do  ato  de  criação constarão  a  provisão  de meios, os recursos 
administrativos, as condições organizacionais e o assessoramento necessário ao 
bom desempenho da Comissão, incumbindo à Mesa o atendimento, em caráter 
preferencial, das providencias que se fizerem necessárias. 
§ 7º  O Presidente e o Vice-Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito 
serão eleitos dentre seus membros e o Relator indicado pelo Presidente. 
 
Art. 34.  A Comissão Parlamentar de Inquérito poderá, observada a legislação 
específica: 
 
I   - requisitar, na forma e nos limites previstos no requerimento de criação, 
funcionários dos serviços administrativos da Câmara Legislativa, bem como, em 
caráter transitório e sem ônus para a Câmara Municipal, de qualquer órgão ou 
entidade da administração pública direta, indireta e fundacional de Bannach, ou 
solicitar a cessão, nas mesmas condições, de servidores do Poder Estadual 
necessários aos trabalhos; 
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II  - determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob 
compromisso, requisitar .de órgãos e entidades da administração pública 
informações, documentos e serviços, inclusive policiais, requerer a audiência de 
Vereadores e Secretários do Governo local,  tomar depoimentos de autoridades 
federais, estaduais e municipais e do município de Bannach; 
III  - incumbir qualquer de seus membros, ou funcionários requisitados, da 
realização de sindicâncias ou diligências necessárias aos trabalhos, dando 
conhecimento prévio à Mesa; 
IV - realizar diligencias externas para investigação e audiências publicas: 
V  - estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização 
de diligência, sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade 
judiciária. 
§ 1º -  Se forem diversos os fatos inter-relacionados objeto de inquérito, a 
Comissão poderá dizer, em separado, sobre cada um deles, mesmo antes de 
finda a investigação. 
§ 2º -  As Comissões Parlamentares de Inquérito valer-se-ão, subsidiariamente, 
das normas estabelecidas no Código de Processo Penal. 
§ 3º  - Se na data previamente designada não houver número para deliberar, a 
Comissão Parlamentar de Inquérito poderá ouvir indiciados, inquirir 
testemunhas e tomar depoimentos de autoridades convocadas, desde que 
estejam presentes o Presidente e o Relator. 
 
Art. 35.  Ao término dos trabalhos,  a Comissão apresentará relatórios 
circunstanciado com suas conclusões, que será publicado no mural da Câmara e 
encaminhado: 
 
I   - à  Mesa,  para as providencias de alçada desta ou do Plenário, oferecendo, 
conforme o caso, proposição que será incluída em Ordem  do Dia no prazo de 
cinco sessões; 
II  - ao Ministério Público, com cópia da documentação, para que promova a 
responsabilidade civil ou criminal por infrações apuradas e adote outras 
rnedidas decorrentes de suas funções institucionais; 
III  - ao Poder Executivo, para a adoção de providências saneadoras, de caráter 
disciplinar e administrativo, decorrentes do disposto no art. 37, § 2º a 6º, da 
Constituição Federal, assinalando prazo hábil para seu cumprimento; 
IV - a Comissão Permanente que tenha maior pertinência com a matéria, a qual 
incumbirá fiscalizar o atendimento do prescrito no inciso anterior; 
V- ao Tribunal de Contas dos Municípios, para as providências previstas no art. 
71 da Constituição Federal. 
Parágrafo Único.  Nos casos dos incisos II, III e V, a remessa será feita pelo 
Presidente da Câmara Municipal, no prazo de cinco dias úteis. 
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Subseção  III 

Das Comissões de Representação 
 
Art. 36.  As Comissões de Representação, que têm por finalidade representar a 
Câmara Legislativa em atos externos poderão  ser instituídas pela Mesa, de 
ofício ou a requerimento de  qualquer  Vereador,  para cumprir  missão 
temporária, sujeitas a deliberação do Plenário quando importarem ônus para a 
Casa. 
§ 1º - Para os fins deste artigo, considera-se missão autorizada aquela 
que implica afastamento do Vereador para representar a Câmara Municipal nos 
atos a que tenha sido convidado ou a que haja de assistir. 
§ 2º -   Presidirá a Comissão de Representação o Presidente da Câmara 
Municipal, quando a integrar. 
 

Seção IV 
Da Presidência das Comissões 

 
Art. 37.   As Comissões terão  um  Presidente  e  um vice-presidente eleitos 
pelos seus membros, cujo mandato se prolongará até que seja eleito novo 
Presidente e vice-presidente, no inicio da sessão legislativa ordinária seguinte. 
 
§ 1 o  Serão observados na eleição, no que couber, os procedimentos 
estabelecidos para a eleição do Presidente e  do Vice-Presidente da Câmara 
Legislativa. 
§ 2o  O Presidente da Câmara Legislativa Municipal convocará as Comissões 
Permanentes a se reunirem ate cinco dias depois de constituídas para 
instalação de seus trabalhos. 
 
Art. 38.  Os Presidentes serão, nos seus impedimentos, substituído pelo Vice-
Presidente e, na ausência deste, pelo membro mais idoso, dentre os 
integrantes mais antigos na Comissão. 
Parágrafo único.  Se vagar o cargo de Presidente ou Vice-Presidente, proceder-
se-á a nova eleição para escolha do sucessor, salvo se faltarem menos de três 
meses para o término do mandato, caso em que será provido na forma 
indicada no caput deste artigo. 
 
Art. 39.  Ao  Presidente  de  Comissão  Permanente, além das atribuições que 
lhe forem conferidas no Regulamento das Comissões, compete: 
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I      - assinar a correspondência e demais documentos expedidos pela 
Comissão; 
II     - determinar a divulgação, para conhecimento dos interessados, da pauta 
das reuniões, prevista e organizada na forma deste Regimento e do 
Regulamento das Comissões; 
III   - representar a Comissão em suas relações com a Mesa, com as outras 
Comissões, com os Lideres ou no âmbito externo da Casa; 
IV    - solicitar ao Presidente da Câmara Legislativa Municipal a declaração de 
vacância na omissão, consoante o § 2º do art. 43, ou a designação de 
substituto nos termos do art. 42; 
V  - remeter à Mesa, no inicio de cada mês, sumário dos trabalhos da Comissão 
e, ao final de cada sessão legislativa, como subsidio para a sinopse das 
atividades da Casa, relatório sobre o andamento e exame das proposições 
distribuídas à Comissão; 
VI  - fazer  publicar  no  átrio da Câmara Municipal a matéria distribuída na 
Comissão com o nome do Relator, data, prazo regimental para relatar e 
respectivas alterações; 
VII  - determinar o registro em ata dos .debates, quando julgá-lo necessário; 
VIII   - solicitar assessoria ou consultoria técnica legislativa ou especializada, 
sempre que julgar conveniente; 
IX  - submeter à Comissão as normas complementares de seu funcionamento, 
fixando dia e hora das reuniões ordinárias; 
X  - dirigir as reuniões, nelas mantendo a ordem e o decoro parlamentar; 
XI  - fazer  ler  a  ata  da  reunião  anterior  e considerá-la aprovada,  
ressalvadas as retificações; 
XI   - dar conhecimento aos demais membros da Comissão da matéria recebida 
e despachá-la; 
XIII   - designar  Relator,  obedecido  sistema  de rodízio; 
XIV   - conceder palavra ao Vereador que a solicitar; 
XV   - interromper o orador que estiver falando sobre a matéria vencida; 
XVI   - proceder a votação e proclamar o seu resultado; 
XVII   - resolver questões de ordem e reclamações; 
XVIII   - enviar à Mesa a lista dos membros presentes e ausentes às reuniões; 
XIX    - determinar a retirada de matéria da pauta, ouvido o Plenário da 
Comissão; 
XX    - decidir sobre requerimentos sujeitos a seu despacho; 
XXI   - prorrogar a reunião, de oficio, ou a requerimento de qualquer de seus 
membros; 
XXII   - suspender a reunião, se as circunstancias  o exigirem; 
XXIlI   - organizar e fazer publicar a pauta das reuniões; 
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XXIV   - convocar reunião extraordinária  de oficio ou a requerimento de um 
terço dos membros da Comissão;  
XXV    - conceder vista de proposição a membro da Comissão; 
XXVI    - assinar parecer com os demais membros da Comissão; 
XXVII   - enviar à Mesa a matéria apreciada ou não decidida no prazo 
regimental; 
XXVIII - solicitar ao Líder de bancada ou de bloco parlamentar indicação de 
substituto de membro da Comissão; 
XXIX  - determinar,  de oficio  ou a requerimento aprovado pela Comissão, local 
para realização de audiência pública em regiões do município de Bannach, 
observada a disponibilidade orçamentária; 
XXX   - receber petições,  reclamações ou representações de qualquer pessoa 
contra ato ou omissão de autoridade ou entidade pública e adotar o 
procedimento regimental adequado. 
 
Art. 40.  O Presidente poderá ser Relator e terá voto nas deliberações. 
 

Seção  V 
Dos Impedimentos e Ausências 

 
Art. 41.  Nenhum Vereador poderá presidir reunião de Comissão quando se 
debater ou votar matéria da qual seja autor ou Relator. 
Parágrafo Único.  Não poderá ser Relator o autor da proposição, ainda que em 
sentido parcial. 
 
Art. 42.  Se,  pela ausência de membro titular e não havendo suplente a 
convocar, estiver sendo prejudicado o trabalho de qualquer Comissão, o 
Presidente da Câmara Legislativa Municipal, a requerimento do Presidente da 
Comissão, ou do vice-presidente no exercício da presidência, designará 
substituto dentre os membros da mesma bancada do  vereador ausente. 
Parágrafo Único.  Cessará a substituição logo que o titular ou seu suplente 
comparecer a reunião. 
 

Seção   VI 
Das Vagas 

 
Art. 43.  As vagas nas Comissões verificar-se-ão nos seguintes casos: 
I  - falecimento; 
II  - renúncia; 
III - perda do lugar, ou afastamento para exercício de cargo previsto no art. 56, 
I, da Constituição Federal e no parágrafo único do art. 207 deste Regimento. 
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§ 1º -  A renúncia de qualquer membro de Comissão será ato perfeito e 
acabado, desde que manifestada em Plenário, por  escrito, ao Presidente da 
Câmara Municipal. 
§ 2º -  Perderá automaticamente o lugar na Comissão o Vereador que não 
comparecer a quatro reuniões ordinárias consecutivas, salvo motivo de força 
maior, comunicado previamente, por escrito, à Comissão e por ela aceito, 
sendo a perda do lugar declarada pelo Presidente da Câmara Municipal, à vista 
de comunicação do Presidente da Comissão. 
§ 3º -   O Vereador que perder o seu lugar na Comissão a ela não retornará na 
mesma sessão legislativa. 
§ 4º -   A vaga em Comissão será preenchida automaticamente pelo respectivo 
suplente, devendo o Presidente da Comissão  solicitar  ao  Presidente  da Mesa 
a designação de novo suplente, observado o estabelecido no § 3º  do art. 25. 
 

Seção VII 
Das Reuniões 

 
Art. 44.  As Comissões Permanentes reunir-se-ão na sede da Câmara Municipal: 
I  - ordinariamente, em dia e horário estabelecidos na reunião de sua 
instalação, fixados por acordo dos Líderes e dos .respectivos Presidentes, de 
maneira que a reunião de uma Comissão não coincida com a de outra; 
II - extraordinariamente, quando com esse caráter for convocada pelo 
respectivo presidente, de oficio ou a requerimento de pelo menos um terço de 
seus membros. 
§ 1º -  Em nenhum caso, a reunião de Comissão poderá coincidir com a Ordem 
do Dia de sessão ordinária ou extraordinária da Câmara Municipal, se assim 
ocorrer, a reunião da Comissão ficará interrompida, voltando a ser reaberta 
após o término da Ordem do Dia. 
§ 2º - As reuniões das Comissões Temporárias não poderão ser realizadas 
concomitantemente com as reuniões ordinárias das Comissões Permanentes. 
§ 3º - A Câmara Legislativa Municipal publicará no mural, a relação das 
Comissões Permanentes, Especiais e de Inquérito, com a designação dos locais, 
dias e horários em que se reunirão.  
§ 4º - As reuniões extraordinárias serão comunicadas a todos os Vereadores 
com antecedência mínima de doze horas, designando-se, no aviso de 
convocação, dia, hora, local e objetivo. 
§ 5º -   A pauta da reunião das Comissões será organizada pelos Presidentes, 
de acordo com os critérios estabelecidos, no que couber, para a Ordem do Dia 
das sessões plenárias. 
§ 6º -  Em recinto designado pela Mesa, serão afixados “avisos” consignando 
dia, local e hora em que se reunirão as Comissões, e a pauta de seus trabalhos. 
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Art. 45.  As reuniões serão publicas, podendo ser reservadas ou secretas, por 
deliberarão da Comissão, a requerimento de um terço de seus membros. 
§ 1 º -  Serão reservadas, a juízo da Comissão, as reuniões em que haja 
matéria que deva ser debatida apenas com a presença de funcionários a serviço 
da Comissão e terceiros devidamente convidados.  
§ 2º -   Serão obrigatoriamente secretas as reuniões em que a Comissão tiver 
que deliberar sobre perda de mandato de Vereador. 
§ 3º -   Nas reuniões secretas será designado pelo Presidente da Comissão um 
secretário dentre seus membros. 
§ 4º -   Somente os Vereadores poderão assistir as reuniões secretas; 
§ 5º -   Deliberar-se-á,  nas reuniões secretas,  sobre a conveniência de ser o 
seu objeto discutido e votado em sessão secreta da Câmara Legislativa; 
§ 6º -  A convocação da sessão secreta de que trata o parágrafo anterior será 
solicitada pelo Presidente da Comissão ao Presidente da Mesa. 
 
Art. 46.  As Comissões poderão reunir-se em audiência pública para esclarecer 
assunto específico e de interesse público atinente a sua competência; 
Parágrafo Único.  A reunião será instalada por proposta da Comissão, que, em 
comum acordo com o Presidente da Câmara Legislativa, marcará a data de sua 
realização. 
 
Art. 47.  As Comissões, por proposta dos respectivos Presidentes,  poderão 
reunir-se, em conjunto e com a Mesa, para apreciação de matéria de 
competência concorrente ou de interesse especifico da Câmara Municipal. 
 
Art. 48.  Dirigirá os trabalhos das reuniões conjuntas de Comissões o Presidente 
da Comissão de Constituição e Justiça e, no seu impedimento, o Presidente 
mais idoso dentre os das demais Comissões. 
Parágrafo único.  Quando a Mesa da Câmara Legislativa Municipal participar da 
reunião conjunta, os trabalhos serão dirigidos por seu Presidente. 
 

Seção   VIII 
Dos Trabalhos 

 
Art. 49.  Os trabalhos das Comissões serão iniciados com a presença da maioria 
de seus membros, ou com qualquer número, se não houver matéria para 
deliberar, e obedecerão a seguinte ordenação: 
I -  expediente: 
a) resumo de correspondência e outros documentos recebidos; 
b) comunicação da matéria distribuída aos Relatores; 
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II  - leitura de parecer cujas conclusões, votadas em reunião anterior, não 
tenham sido redigidas; 
III - discussão e votação  de proposições e respectivos pareceres; 
§ 1 º - A designação do Relator,  que independe de reunião da Comissão, 
deverá ser feita no mesmo dia do despacho da matéria ao órgão técnico, 
devendo o processo a ele ser encaminhado até o dia seguinte, conforme o 
estabelecido no inciso VI do art. 64. 
§ 2º -   A ordem dos trabalhos poderá ser alterada pela Comissão, a 
requerimento de qualquer de seus membros, para tratar de matéria em regime 
de urgência, de prioridade ou de tramitação ordinária, ou ainda no caso de 
comparecimento de Secretário do Município ou de qualquer autoridade e de 
realização de audiência pública. 
§ 3º  - O Vereador poderá participar, sem direito a voto, dos trabalhos e 
debates de qualquer Comissão de que não seja membro. 
 


