
( x ) Projeto de Resolução CP'\\ 1+

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19245
Em: 31/07/2017 -16:07:47

EMENTA: Projeto de Resolução do Regimento Interno da Câmara Municipal
de Carazinho.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N /2017

EMENTA: Revoga o inciso VI do art. 8°; acrescenta os incisos VIII e IX ao art. 26; revoga o inciso IV
do art. 36; altera a redação do caput do art. 41 e do caput e do S2 do art. 46 e do inciso II do art. 47;
altera a redação do caput do art. 45; acrescenta o art. 45-A e seu S único; revoga o inciso I e
acrescenta o inciso 111, ambos do art. 48; altera a redação do art. 49 e a do caput do art. 51 e
acrescenta os seus SS 9' e 10; altera a redação do caput e do S único do art. 53; acrescenta os
incisos 11e III ao parágrafo único do art. 54; altera o S6' do art. 84; altera a redação do caput do art.
89; acrescenta o S6' ao art. 91; altera a redação do caput e do inciso V, revoga o S único e
acrescenta os SS l' e 2', do art. 92; revoga o S único do art. 102; altera a redação da alinea "a" do
S único do art. 103; revoga o inciso VI do art. 121; altera a redação do Capitulo Vedo caput e do
parágrafo único do art. 128; altera a redação do S2' do art. 139; altera a redação do S2' do art. 156;
altera as redações do capitulo 111, do caput e dos SS 1', 2', 3', 5' do art. 161 e as redações do caput
do art. 162 e do caput art. 163; revoga os SS 1', 2' e 3' e incisos I e 11e alíneas "a" e "b" do S1',
todos do art. 163; altera a redação do caput do art. 164 e revoga o seu parágrafo único; revoga os
art. 165, 166 e seu parágrafo único e 168; acrescenta o art. 170-A, art. 171-A e os seus SS l' e 2',
todos do Regimento Interno da Câmara Municipal de Carazinho

Art. 1°. Fica revogado o inciso VI do art. 8°, conforme segue:

"Art. 8'. [...1
VI - revogado."

Art. 2'. Ficam acrescidos os incisos VIII e IX ao art. 26, conforme as seguintes redações;

"Art. 26. {...]
VIII- editar Resoluções de Mesa.
IX - apresentar, antes das eleições municipais, no último ano de cada legislatura, Projeto de
Decreto Legislativo, fixando os subsídios do Presidente da Câmara e dos Vereadores, e Projeto de
Lei fixando os subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito, se for o caso, para vigorar na legislatura



seguinte."

Art. 3'. Fica revogado o inciso IV do art. 36, conforme a seguinte redação:

"Art. 36. [...]
IV - revogado;"

Art. 4'. Fica alterada a redação do caput do art. 41, conforme segue:

"Art. 41. As comissões, logo que constituídas, reunir-se-ão para eleger os respectivos Presidentes,
Vice-Presidentes e Secretários e deliberar sobre os dias de reunião e ordem dos trabalhos,
consignando em livro próprio."

Art. 5'- Fica alterada a redação do caput do art. 45, conforme segue:

"Art. 45. As comissões permanentes de pareceres têm por objetivo estudar as matérias submetidas
ao seu exame, manifestando-se sobre as mesmas, através de pareceres."

Art. 6°. Fica acrescido o art. 45~Ae seu parágrafo único, conforme segue:

"Art. 45-A. Os pareceres serão apenas lidos em Plenário, exceto na hipótese do 32' do art. 46, em
que serão objetos de votação.
Parágrafo único. A votação em bloco das proposições dispensa a leitura dos pareceres, ressalvado
o disposto no 32' do art. 46."

Art. 7'. Fica alterada a redação do capul e do 32 do art. 46, conforme segue:

"Art. 46. Compete ã Comissão de Justiça e Finanças manifestar-se sobre todos os assuntos
entregues à sua apreciação, quanto aos aspectos regImental, legal, constitucional, orçamentário,
financeiro, gramatical e lógico.
[...]
32'. Concluindo a Comissão de Justiça e Finanças pela ilegalidade, inconstitucionalidade ou
antirregimentalidade de um projeto, deve o parecer vir a Plenário para ser discutido, e, somente
quando rejeitado, prosseguirã o processo."

Art. 8'. Fica alterada a redação do inciso II do art. 47, conforme segue:

"Art. 47. [ ..]
11 - a prestação de contas do Prefeito na forma de Projeto de Decreto Legislativo e a prestação de
contas do Presidente da Câmara."

Art. 9'- Fica revogado o inciso I e acrescentado o inciso 111, ambos do art. 48, conforme segue:

"Art 48. [...]
I - Revogado.
[ ... 1
III - a redação final."

Art. 10. Fica alterada a redação do art. 49, conforme segue:



"Art. 49. Compete à Comissão de Ordem Econômica e Social, quando provocada, manifestar-se
sobre proposiçôes que lhe forem submetidas relativas às áreas de obras públicas, saúde,
educação, cultura, promoção social, agropecuária, indústria e comércio."

Art. 11. Fica alterada a redação do caput do art. 51 e acrescidos os !l!l 9° e 10, conforme segue:

"Art. 51. O prazo para a Comissão exarar parecer será de sete dias úteis, a contar do recebimento
da matéria por seu Presidente.
[...]
!l9° - Será permitida vista do processo antes das votações a qualquer membro da Comissão,
inclusive mediante carga, desde que não prejudicados os trabalhos do relator e não se refira a
projetos sob regime de urgência.
S10 - Quando houver prazos simultâneos aos membros da Comissão, a vista do processo fica
restrita ao recinto da respectiva Comissão."

Art. 12. Fica alterada a redação do caput e do!l único do art. 53, conforme segue:

"Art. 53 - Os membros das Comissões pOderão requisitar informações que julgarem necessárias á
apreciação das proposições ao Prefeito, demais autoridades e entidades públicas e privadas,
independente de discussão e votação do Plenário, por intermédio do Presidente da Cãmara
Municipal, observado o disposto no inciso VI do art. 43 deste Regimento Interno.

Parágrafo Único - Sempre que forem solicitadas informações, ficarão suspensos os prazos
regimentais, respeitado o !l8° do art. 51 deste Regimento Interno."

Art. 13. Ficam acrescidos os incisos II e III ao parágrafo único do art. 54, conforme as seguintes
redações:

"Art. 54 [...J
Paràgrafo único. (...]
11 - Apoio ás microempresas e empresas de pequeno porte;
111 - Segurança Pública."

Art. 14. Fica alterado o !l6° do art. 84, conforme a seguinte redação:

"Art. 84 [...]
!l6°. Somente poderão ser incluidos na pauta os projetos com os pareceres emitidos pela Comissão
de Justiça e Finanças, ressalvado o disposto no !l6' do art. 51."

Art. 15. Fica alterada a redação do caput do art. 89, conforme segue:

"Art. 89. A explicação pessoal é destinada á manifestação do vereador sobre atitudes pessoais
assumidas durante a sessão ou exercício do mandato, desde que nominalmente citado e
moralmente atingido.

Art. 16. Fica acrescido o!l 6° ao art. 91, conforme a seguinte redação:

"Art. 91. [...1
~6°.~ vedada a apresentação de substitutivos, emendas elou subemendas após a publicação da
pauta, ressalvado o disposto no art. 128."



Art. 17. Fica alterada a redação do caput e do inciso V do art. 92, revogado o seu 9 único e
acrescidos os SS 10 e 2°, conforme segue:

"Art. 92. O Presidente não admitirã qualquer proposição que:
V. seja antirregimental;"
91'. As proposições não admitidas sequer serão lidas em Plenário.
92°. Da decisão de inadmissão cabe recurso ao Plenário."

Art. 18. Fica revogado o parágrafo único do art. 102, conforme segue:

"Art. 102. [...]
Parágrafo único. Revogado,"

Art. 19. Fica alterada a redação da aiinea "a" do parágrafo único do art. 103, conforme segue:

"Art 103. I...]
Parágrafo único. [...]
a) fixação, por iniciativa da Mesa Diretora, antes das eleições municipais, no último ano de cada
legislatura, dos subsidios do Presidente da Cámara de Vereadores, se for o caso, para vigorar na
legislatura seguinte;"

Art. 20. Fica revogado o inciso VI do art. 121, conforme segue:

"Art. 121. [...]
VI - revogado.

Art. 21. Fica alterada a redação do Capitulo Vedo caput e do parágrafo único do art. 128,
conforme segue:

"CAPíTULOV
DO PEDIDO DE VISTA
Art. 128. O pedido de vista para estudo de proposição constante na ordem do dia, independente de
discussão, deve ser votado em Plenário, considerando-se aprovado pela maioria simples, e será
limitado a 01 (um) pedido por vereador, sendo vedado o pedido de vista em relação às proposições
que estejam em regime de urgência.
Parágrafo Único. O prazo máximo de vista é de 05 (cinco) dias.

Art. 22. Fica alterada a redação do 92' do art. 139, conforme a seguinte redação:

"Art. 139. [...1
92' A votação em bloco das proposições depende de requerimento verbal e aprovação da maioria
qualificada dos vereadores, e fica limitada a 01 (um) pedido para os requerimentos e a 01 (um)
pedido para os projetos de leis."

Art. 23. Fica alterada a redação do 92' do art. 156, conforme segue:

"Art. 156. [...]
92° Os prazos para emendas de vereadores ao projeto de lei do Plano Plurianual, de Diretrizes
Orçamentária e do Orçamento serão de 05 (cinco) dias, contados a partir do término do prazo para



as emendas populares."

Art. 24. Ficam alteradas as redações do capitulo 111, do caput e dos ~~ 1',2',3',5' do art. 161 e as
redações do caput do art. 162 e do caput art. 163; ficam revogados os % 1°,2' e 3' e incisos I e 11
e alineas "a" e "b" do ~1', todos do art 163; fica alterada a redação do caput do art. 164 e revogado
seu parágrafo único; fica acrescido o art. 164-A; ficam revogados os arts. 165, 166 e seu parágrafo
único e 168; ficam acrescidos os arts. 170-A, 171-A e os seus ~~ l' e 2°, conforme segue:

"cAPiTULO 111
DA TOMADA DE CONTAS DO PREFEITO E DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
Art. 161. Recebido o processo de prestação de contas, com ou sem parecer prévio do Tribunal de
Contas do Estado, e independente de leitura em Plenário, deve o mesmo ser encaminhado pelo
Presidente da Câmara Municipal á Comissâo de Justiça e Finanças, que deverá elaborar Projeto de
Decreto Legislativo pela aprovação ou rejeição das contas, no prazo de 60 (sessenta) dias, ficando
o processo, nesse mesmo período, à disposição da comunidade para impugnações.
~1'. A Comissão de Justiça e Finanças solicitará ao Presidente da Cãmara Municipal que se
notifique o ordenador de despesas que esteja sendo julgado, para, querendo, no prazo de 30
(trinta) dias, pessoalmente ou por advogado com poderes especiais, apresentar defesa escrita e
arrolar testemunhas, estas até o número de 03 (três).
~2°. Esgotado o prazo previsto no caput sem manifestação da Comissão de Justiça e Finanças, o
processo será encaminhado à pauta da Ordem do Dia somente com o parecer prévio do Tribunal
de Contas do Estado.
~3'. A Comissão de Justiça e Finanças poderá vistoriar obras e serviços, examinar processos,
documentos e papéis nas repartições municipais e, ainda, solicitar esclarecimentos
complementares ao ordenador de despesas e ouvir testemunhas.
95°. O Poder Executivo deverá encaminhar os relatórios da execução orçamentária, por sistema
informatizado ou em papel, exigiveis nos termos da Lei Federal n. 4.320/64.
Art. 162. Cabe a qualquer vereador o direito de acompanhar os estudos da Comissão de Justiça e
Finanças.
Art. 163. A apreciação e o julgamento do processo de contas em Plenário obedecerá o rito comum
deste Regimento, facultando-se ao ordenador de despesa, pessoalmente ou por advogado com
poderes especiais, a realização de sustentação oral pelo prazo de 15 (quinze) minutos, não se
permitindo interrupçáo ou aparte.
~1'. Revogado.
I - Revogado.
li - Revogado.
aj. Revogado.
b). Revogado.
~2'. Revogado.
~3°. Revogado.
Art. 164. O Parecer Prévio do Tribunai de Contas do Estado apenas deixará de prevaiecer por
decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.
Parágrafo único. Revogado.
Art. 164-A. As notificações referidas nesse capitulo serão feitas pessoalmente. Caso haja recusa
por parte do(a) notificado(a), a mesma será relatada e assinada pelo notificante e por duas
testemunhas. Caso não encontrado ora) notificado(a), será publicado edital na imprensa oficial, por
05 (cinco) dias; findo este o processo terá normal seguimento.
Art. 165. Revogado.
Art. 166. Revogado.
Parágrafo único. Revogado.



Art. 167. Revogado.
I. Revogado.
11. Revogado.
111.Revogado.
IV. Revogado.
Art. 168. Revogado.
Art. 170-A. A Câmara Municipal enviará ao Tribunal de Contas do Estado cópia do Decreto
Legislativo que aprovou ou rejeitou as contas do Prefeito.
Art. 171-A As contas da Câmara Municipal serão enviadas e julgadas pelo Tribunal de Contas do
Estado.
~1°.Os relatórios de gestão fiscal serão publicados na imprensa oficial na forma da Lei
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000.
92° Os balancetes mensais e as conciliações bancárias serão, até o dia 28 do mês seguinte,
enviados à Comissão de Justiça e Finanças para análise, e, após, lidos em Plenário,"

Art. 25. A Câmara Municipal terá o prazo de 30 dias para a constituição dos membros das
comissões permanentes criadas nesta Resolução, observada a proporcionalidade partidária e
demais normas previstas no Regimento Interno.

Art. 26. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

EXPOSiÇÃODE MOTIVOS

As alterações propostas em relação ao art. 26 (VIII e IX) e a revogação do inciso I do art. 48 se
mostram necessárias para normatizar a edição de resoluções por parte da Mesa Diretora, visto
haver, hoje, lapso quanto a esse ponto (e ser de competência privativa da Mesa administrar a
Câmara Municipal), e, também, para reservar à Mesa Diretora (órgão de representação) a
competência para edição do Projeto de Decreto Legislativo e não ã Comissão de Justiça e
Finanças (õrgão consultivo), como, equivocadamente, previsto. (CRFB, art. 29, inciso V).

A revogação do inciso IV do art. 36 vai ao encontro do novo procedimento para oferecimento de
emendas a proposições já constantes em pauta (agora qualquer vereador poderá oferecer
emendas, pedindo-se vista das proposições).

A alteração do caput do art. 41, por sua vez, é necessana para prever a eleição dos
Vice-Presidentes das Comissões, atualmente sem previsão no RI.

A inclusão do art. 45-A objetiva disciplinar a leitura dos pareceres das comissões permanentes,
além de prever que apenas os pareceres proferidos pela comissão de justiça e finanças, quando
inviáveis, sejam votados, considerando o efeito terminativo exclusivo desta comissão.

Já as alterações pretendidas no caput e no 3 2' do art. 46 decorrem da necessidade de se prever a
apreciaçãode aspectos regimentais das proposições por parte da Comissão de Justiça e Finanças.

A mudança do inciso II do art. 47, a sua vez, vai ao encontro do disciplinamento da prestação de
contas dos ordenadores de despesa, o qual exige que a Comissão de Justiça e Finanças elabore
Projeto de Decreto Legislativo pela aprovação ou rejeição, e não simples parecer. Ademais, se é a



própria CJF que detêm a competência para elaborar o projeto de Decreto Legislativo, razão não há
para oferecimento de parecer em relação ao mesmo.

o acréscimo do inciso 111do art. 48 é necessário, pois compete á CJF a elaboração da redação final
das proposições.

Da mesma forma, mostra-se necessária a alteração do caput do art. 49, porque a única comissão
permanente obrigada a oferecer parecer é a Comissão de Justiça e Finanças, considerando seu
poder terminativo (trancar o andamento do processo legislativo). A outra comissão permanente de
parecer (Ordem, Econômica e Social) deve apreciar, apenas, assuntos especfficos e sem qualquer
poder para obstar o andamento das proposições.

As alterações propostas para o art. 51 e os acréscimos de seus 339' e 10 são para normatizar o
direito à vista do processo inerente a cada membro da Comissão, inclusive mediante carga, desde
que não prejudicados os trabalhos da Comissão e não se trate de projeto em regime de urgência.

As alterações do caput e do ~ único do art. 53 são necessárias para normatizar o direito a
diligências inerente a cada membro da Comissão, respeitada as competências do Presidente da
Comissão e as do Presidente da Cámara.

Os incisos 11,111e IV do art. 54 decorrem da necessidade de se criar comissões permanentes
temáticas de apoio ás microempresas e empresas de pequeno e médio porte, á segurança pública
e á acessibilidade.

A mudança da redação do caput do art. 89 se mostra necessária, para evitar que se use a
explicação pessoal como ampliação do espaço destinado a discussões de requerimentos e
projetos.

O acréscimo dos 33 6' e 7' ao art. 91 possibilita alterações em proposições já constantes na ordem
do dia, quando haja fato superveniente deliberado pelo Plenário e desde que não se refiram a
projetos em regime de urgência. O acréscimo do inciso XI ao art. 119 decorre, logicamente, das
alterações do art. 91.

Já a alteração da redação do capitulo Vedo caput e do 3 único do art. 128 é necessária por
questões de correção gramatical e para observar o princípio democrático.

A mudança da redação do 32' do art. 139 se deve ao fato de que sucessivos pedidos para votação
em bloco dos projetos de leis causam tumulto às sessões, e perdem a finalidade dos mesmos, que
é, justamente, o consenso entre os parlamentares (não o havendo, discute-se e vota-se
separadamente).

Por outro lado, a alteração da redação do 32' do art. 156 é imprescindível para a compatibilidade
com os prazos de recebimento e devolução das leis orçamentárias previstos no art. 87 da LOA.

Por fim, as alterações do art. 160 e seguintes do Ri, que disciplinam a tomada de contas do
Prefeíto e do Presidente da Càmara Municipal, vão ao encontro do disposto no art. 31 da CRFB, e,
também, tornam sua redação de fácil interpretação e a razão é simples. Atuaimente o RI prevê que
a CJF deve oferecer parecer das contas examinadas, sem mencionar, entretanto, o instrumento
adequado, qual seja, Projeto de Decreto Legislativo (é o Projeto de Decreto Legislativo que deve
ser levado á discussão e não simples parecer). O RI prevê, ainda, que se o parecer for pela



.~.

rejeição e este for aprovado pelo Plenário, o mesmo retoma à CJF para nova tramitação, com
direito à defesa, réplica e produção de prova testemunhal, com elaboração, inclusive, de relatório
ao final da instrução.A nova redação, ao contrário, deixa clara a existência de dois ritos na tomada
de contas do ordenador de despesas do Poder Executivo. O primeiro para o trâmite na CJF e o
segundo para a discussão e votação em Plenário, observando-se, em ambos, princípios
constitucionais, como o contraditório e a ampla defesa, isto é, tanto na fase de estudo (na CJF),
quanto na fase de discussão e votação (Plenário) há direito de defesa, sem, todavia, atentar contra
os poderes técnicos da CJF e a soberania do Plenário. Há, por fim, a necessidade de se normatizar
o julgamento das contas do ordenador de despesas da Cãmara Municipal, que fica a cargo
exclusivo do TCE/RS, motivo, ademais, suficiente para vedar que as contas sejam votadas pelo
Plenário, tendo em vista que disso não decorre qualquer efeito jurídico, podendo, no máximo,
serem lidas, como forma de dar publicidade às mesmas.

Demais justificativasem Plenário.

Sala Antônio Libório Servian, em 31/07/2017.

Daniel Weber - PPErlei Vieira - PSOSEstevão De Loreno - PPGian Pedroso - PSSJanete Ross de
Oliveira - PSSLucas Gabriel Lopes - PMOBMarcio Luiz Hoppen - PMOBTenente Costa - PP

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora:---- ------


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

