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PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 

ATOS DA PRESIDÊNCIA 
ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 04/2014 

 
O Presidente da Câmara Municipal de 

Vitória, Estado do Espírito Santo, no uso de suas 

atribuições legais, com fulcro no artigo 35, VIII, “i”, do 

Regimento Interno (Resolução nº 1919/2014), 

 
RESOLVE 

 

Art. 1º. Determinar a publicação das 

retificações necessárias ao correto alinhamento da 

Resolução número 1919/2014 (Regimento Interno da 

CMV/ES), em virtude de imprecisões detectadas no 

citado repositório após sua publicação; 

 

  Art. 2º Tais modificações estão 

contidas no ANEXO I do presente Ato, que substituirão 

pontualmente a redação já publicada.  

 

Art. 3º. Mantêm-se inalterados os 

demais dispositivos que com este sejam compatíveis. 

 

Art. 4º Este ato entra em vigor na data 

de sua publicação. 

 
Palácio Attílio Vivácqua, 18 de março de 2014. 

 
                          FABRÍCIO GANDINI 
  PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA 

 

 

ERRATA DA RESOLUÇÃO N° 1919/2014 
ANEXO I 

Os seguintes artigos passarão a ter a seguinte redação, 

que passarão a substituir a original: 

 

Art. 16.  São atribuições do Plenário, entre outras, as 

seguintes: 

IX. convocar os auxiliares diretos do Prefeito para 

explicações perante o Plenário sobre matérias sujeitas à 

fiscalização da Câmara, sempre que assim o exigir o 

interesse público, conforme determina o artigo 160 deste 

Regimento; 

 

 

Art. 26. A destituição de membro efetivo da Mesa 

somente poderá ocorrer quando comprovadamente 

desidioso, ineficiente ou quando tenha se prevalecido do 

cargo para fins ilícitos, dependendo de deliberação do 

Plenário pelo voto da maioria absoluta dos Vereadores, 

acolhendo a representação de qualquer Vereador 

observado os artigos 398 e 399 deste regimento. 

 

Art. 29. A eleição para renovação da Mesa Diretora 

realizar-se-á de 1º a 15 de dezembro do segundo ano de 

cada Legislatura, obedecendo ao disposto no artigo 20 

desta Resolução. 

 

Art. 30. Compete à Mesa da Câmara, dentre outras 

atribuições estabelecidas neste Regimento ou por 

Resolução da Câmara, ou delas implicitamente 

resultantes, privativamente, em colegiado: 

IX. representar contra Vereador, na forma do artigo 387 

e seguintes deste Regimento; 

XXVI. conceder licença aos Vereadores, na forma do 

artigo 364, inciso I. 

 

Art. 31. A Mesa reunir-se-á independentemente do 

Plenário, para apreciação prévia de assuntos que serão 

objeto de deliberação da Edilidade que, por sua especial 

relevância, demandem intenso acompanhamento e 

fiscalização do Legislativo. 

Parágrafo único. As deliberações da Mesa, desde que não 

sujeitas à deliberação do Plenário, serão tomadas pela 

maioria de seus membros e consubstanciadas em atos. 

 

Art. 35. São atribuições do Presidente, além das 

expressas neste Regimento e das que decorram da 

natureza de suas funções e prerrogativas: 

VIII. quanto às proposições: 

c) devolver ao autor, ou autores, proposição que não 

atenda as exigências regimentais na forma dos Artigos 

179, 180 e 181 ou que incorrer nas hipóteses do artigo 

190, cabendo essa decisão recurso para a Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, em 

primeira instância e em segunda instância para o 
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plenário; 

 

Art. 61. Compete à Comissão de Constituição, Justiça, 

Serviço Público e Redação: 

V. cabe ainda, preliminarmente, examinar a 

admissibilidade da matéria do ponto de vista da 

constitucionalidade e da conformidade à Lei Orgânica e 

ao Regimento Interno: 

a) se o parecer for pela inadmissibilidade total, a 

proposição, após publicação do parecer, será arquivada, 

ressalvado o disposto na alínea “b”; 

 

Art. 62. Compete à Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas: 

V. propor Projeto de Lei fixando os subsídios do Prefeito, 

do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e dos 

Vereadores, na forma do artigo 263 e seguintes deste 

Regimento; 

 

Art. 63. Compete à Comissão de Defesa do Consumidor e 

Fiscalização de Leis opinar sobre: 

I. Defesa do Consumidor: 

f) atuação de órgão colegiado consultivo ou deliberativo 

integrante do sistema municipal referido na alínea 

anterior; 

II. Fiscalização de Leis: 

e) exercer a fiscalização do ordenamento jurídico positivo 

municipal e sua aplicação exarando, inclusive, parecer 

técnico sobre proposição que visa alterar texto de lei 

municipal em vigor. 

 

Art. 74. Compete à Comissão de Segurança Pública 

opinar sobre: 

VIII. colaboração com entidades não governamentais, 

que atuem nas matérias elencadas nos incisos deste 

artigo, bem como realização de pesquisas, estudos e 

conferências sobre as matérias de sua competência. 

 

Art. 92. À Comissão Representativa da Câmara, de que 

trata o artigo 77, § 4º, da Lei Orgânica, compete: 

II. exercer as competências privativas da Câmara 

previstas no artigo 65, "caput", e incisos II, III e XI da 

Lei Orgânica; 

Art. 93. No exercício das atribuições previstas no artigo 

92, incisos III e V, o Presidente designará um dos 

membros para analisar a matéria sob todos os seus 

aspectos, concluindo por parecer na forma do parágrafo 

único do artigo 110, podendo apresentar emendas, se 

necessário. 

 

Art. 100. A vaga na Comissão ocorrerá em virtude de 

término de mandato, renúncia, falecimento ou perda do 

lugar. 

§ 4º. A renúncia de que trata o caput deste artigo será 

dirigida ao Presidente da Câmara, através de 

requerimento, com a exposição dos motivos do pedido. 

 

Art. 102. O Presidente da Comissão à hora designada 

para o início da reunião, e declarará abertos os trabalhos, 

que observarão a seguinte ordem: 

IV. dentro de cada grupo previsto no inciso III deste 

artigo, as matérias serão dispostas na ordem 

estabelecida sequencialmente pelos seguintes critérios: 

a) as matérias cujo tipo de proposição seja preferencial 

conforme o § 1º do artigo 310;  

 

Art. 104. Exceto nos casos previstos neste Regimento, 

nenhuma proposição, com exceção dos requerimentos, 

indicações, moções, votos de louvor e voto de pesar, 

será submetida à discussão e votação no Plenário sem 

parecer escrito aprovado: 

 

Art. 132. À hora do início das Sessões, os membros da 

Mesa e os Vereadores ocuparão seus lugares, 

observando-se: 

IV. Não se verificando o quórum exigido constante no 

inciso III do citado artigo, um terço dos Senhores 

Vereadores, o Presidente aguardará no máximo quinze 

minutos para que se complete o número necessário. 

Decorrido este prazo e persistindo a ausência do quórum 

o Presidente declarará não haver Sessão, determinando a 

lavratura do Termo de Comparecimento. 
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Art. 133. Abertos os trabalhos, tendo início o Pequeno 

Expediente, o 1º Secretário fará a leitura da ata da 

Sessão anterior, após o que, não havendo restrições, o 

Presidente a dará por aprovada. 

II. O Pequeno Expediente terá duração de trinta minutos, 

prorrogáveis apenas na forma do artigo 135. 

 

Art. 139. Na organização da Ordem do Dia das Sessões 

Ordinárias e Extraordinárias, salvo exceções previstas 

neste Regimento, serão as redações finais e os projetos 

em regime de urgência colocados em primeiro lugar, na 

ordem sequencial de sua concessão, sem prejuízo do 

disposto no artigo 310, e, a seguir, aqueles em regime de 

tramitação ordinária, na forma seguinte: 

 

Art. 165. A autoridade que desejar comparecer à Câmara 

ou a qualquer de suas comissões, na forma do disposto 

no inciso II do artigo 160, deverá acordar, junto à 

Presidência, dia e hora do comparecimento, assim como 

o assunto a ser tratado. 

§ 1º. Cabe ao Presidente confirmar oficialmente à 

autoridade o dia e hora marcados para a Sessão Especial. 

§ 2º. Aplicam-se as normas do artigo anterior ao 

comparecimento na forma deste artigo. 

§ 3º. Se a autoridade necessitar comparecer à Câmara 

Municipal no mesmo dia em que o solicitar, ser-lhe-á 

concedida a oportunidade durante o Grande Expediente 

ou, por prorrogação da Sessão, após a hora destinada à 

Ordem do Dia, desde que aprovado pelo Plenário. 

 

Art. 166. Na Sessão a que deva comparecer o Prefeito 

Municipal, o Secretário ou outra autoridade, os trabalhos 

serão interrompidos a partir do seu comparecimento, 

assegurando-se, no entanto, a conclusão do Pequeno 

Expediente. 

 

§ 1º. A autoridade que comparecer à Câmara ou a 

qualquer de suas comissões estará sujeito às normas 

deste Regimento. 

 

§ 2º. Quando comparecer à Câmara, ou a qualquer de 

suas comissões, a autoridade terá assento à mesa. 

 

Art. 171. Todas as ocorrências da Sessão serão 

registradas em notas taquigráficas. 

§ 4º. As informações e os documentos previstos na 

alínea “a”, inciso I, do artigo 133, lidos em resumo pelo 

1º Secretário, à hora do Pequeno Expediente, serão 

indicados na ata, com a declaração do objeto a que se 

referem. 

 

Art. 175. Os casos omissos nesse Regimento serão 

decididos pelo Presidente, com anuência do Plenário, 

passando as respectivas decisões a constituir 

precedentes regimentais, que orientarão a solução de 

casos análogos. 

§ 1º. Os precedentes regimentais deverão ser fornecidos 

pelo Departamento Legislativo e lidos pelo Presidente até 

o término da Sessão Ordinária Seguinte àquela na qual 

foi decidida. 

Art. 176. Ao final de cada Sessão Legislativa, a Mesa, 

após o fornecimento pelo Departamento Legislativo dos 

precedentes regimentais firmados durante o ano, 

apresentará Projeto de Resolução, com fulcro no artigo 

212, III, “d”, no qual constará a consolidação de todos os 

precedentes regimentais, publicando-os na Imprensa 

Oficial, bem como distribuirá aos Vereadores. 

Parágrafo único. O Projeto de Resolução para a 

consolidação dos precedentes regimentais previsto no 

caput deste artigo que obtiver aprovação de dois terços 

dos votos da Câmara passará a integrar o Regimento 

Interno. 

 

Art. 193. Sempre que o Prefeito vetar, no todo ou em 

parte, determinada proposição aprovada pela Câmara 

Municipal, comunicado o veto a esta, a matéria será 

encaminhada às comissões com parecer técnico 

fundamentado, com as razões de manutenção ou 

derrubada do veto. 

 

Art. 215. A iniciativa e tramitação das propostas de 

Emenda à Lei Orgânica ocorrerão em conformidade com 

os dispositivos constantes do título que trata de 

processos de tramitação especial. 

 

Art. 234. Será escrito, dependerá de deliberação do 

Plenário, decidido por maioria simples, e sofrerá 

discussão, o requerimento lido na fase do Expediente, 
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que solicite: 

VIII. Sessão Legislativa Extraordinária, na forma do 

artigo 76, § 5º da Lei Orgânica; 

 

Art. 243. A Proposta de Emenda à Lei Orgânica que 

obtiver parecer da Comissão de Constituição, Justiça, 

Serviço Público e Redação pela constitucionalidade, será 

encaminhada para exame de mérito à Comissão ou 

Comissões Permanentes, segundo o assunto de que 

trata, para parecer, no prazo, em cada uma delas, de 

vinte dias. 

Parágrafo único. Em caso de parecer pela 

inconstitucionalidade, aplica-se o disposto no artigo 285. 

 

Art. 260. Não cumprindo o Prefeito Municipal o prazo 

estipulado nesta Seção, a Comissão Permanente 

específica da Câmara aguardará para pronunciamento 

definitivo o levantamento das contas do Prefeito 

Municipal, a ser procedido por uma Comissão Especial, 

composta por Vereadores e técnicos do Poder Legislativo 

e do Tribunal de Contas, devidamente habilitados. 

§ 2º. A Comissão Especial terá poderes para solicitar ao 

Tribunal de Contas do Estado as providências previstas 

no artigo 96, IV e VII da Lei Orgânica, cabendo-lhe 

convocar os responsáveis pelo sistema interno e todos os 

ordenadores de despesa da administração pública direta, 

indireta e fundacional, para comprovar, no prazo que 

estabelecer, as contas do exercício findo, na 

conformidade da respectiva Lei Orçamentária e das 

alterações havidas na sua execução. 

 

Art. 263. A remuneração do Prefeito, do Vice-prefeito e 

dos Secretários Municipais será fixada por Lei de 

iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem 

o inciso V do art. 29 da Constituição Federal e art. 65, 

inciso V, da Lei Orgânica. 

 

Art. 271. Se não procedido o veto, ao término do prazo 

previsto no do artigo 83, § 1º da Lei Orgânica do 

Município, o silêncio do Prefeito Municipal importará em 

sanção tácita. 

§ 1º. A comunicação do veto deverá ocorrer dentro do 

prazo de quinze dias úteis, conforme previsto no § 2º do 

artigo 83 da Lei Orgânica, contados da data do 

recebimento, através do Protocolo Geral da Câmara. 

 

Art. 272. O veto só poderá ser rejeitado pelo voto da 

maioria absoluta dos membros da Câmara. 

§ 2º. Se a lei não for promulgada dentro do prazo de 

quarenta e oito horas pelo Prefeito, o Presidente da 

Câmara Municipal a promulgará e, se este não o fizer em 

igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo na ordem 

constante do artigo 17 § 2º deste Regimento. 

 

Art. 285. A proposição será incluída em discussão prévia 

sempre que a Comissão de Constituição, Justiça, Serviço 

Público e Redação concluir pela sua inconstitucionalidade, 

obedecido o disposto no artigo 61, inciso V, alínea “b”. 

 

Art. 287. O Vereador que solicitar a palavra para falar 

sobre proposição em discussão, não poderá: 

Parágrafo único. O vereador que, usando da palavra, 

incorrer em qualquer das hipóteses mencionadas nos 

incisos deste artigo, terá a sua fala imediatamente 

interrompida pelo Presidente da Câmara. 

 

Art. 289. Aparte é a interrupção do orador para 

indagação ou esclarecimento relativo à matéria em 

debate, podendo durar o tempo que o orador permitir. 

VII. no minuto final do tempo do orador. 

 

Art. 290. Salvo disposição especial em contrário, o 

Vereador terá os seguintes prazos para o uso da palavra: 

VI. dois minutos para justificar voto; 

 

Art. 296. Dependem do voto favorável: 

II. de três quintos dos membros da Câmara para 

autorização de: 

a) autorização, permissão e concessão de serviços 

públicos; 

 

Art. 313. Urgência é dispensa de exigências regimentais, 

exceto das seguintes: 

Parágrafo único. O parecer verbal a que alude o inciso I 

deste artigo não se eximirá dos requisitos contidos no 

parágrafo único do artigo 110, dispensando-se, apenas, o 
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Relatório. 

 

Art. 335. É obrigatória a realização de Audiências 

Públicas para as discussões das matérias de que tratam 

as alíneas "b", "c", e "d" do inciso III do artigo anterior. 

§ 1º. Se das Audiências Públicas resultarem emendas, 

versando sobre as matérias de que trata o caput deste 

artigo, a respectiva Comissão Permanente as formalizará 

perante a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 

Fiscalização, Controle e Tomada de Contas. 

 

Art. 361. Perderá o mandato o Vereador: 

VII. que fixar residência fora do Município, nos termos do 

artigo 73 da Lei Orgânica Municipal. 

 

Art. 362. Não perderá o mandato o Vereador: 

I. investido no cargo de Secretário Estadual ou Municipal, 

de Diretor de empresa pública, autarquia, fundação ou 

sociedade de economia mista, desde que sejam de outro 

município, estaduais ou federais, e de chefe de Missão 

Diplomática Temporária; 

 

Art. 370. A função de controle e fiscalização do Município 

de maneira externa é exercida conforme previsto 

constitucionalmente e nos artigos 95 a 99 da Lei 

Orgânica do Município de Vitória. 

 

Art. 376. São deveres do Vereador 

I. honrar o compromisso prestado por ocasião de sua 

posse, exercendo com dedicação e lealdade o seu 

mandato, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição 

Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica do 

Município, o Regimento Interno, as normas referentes à 

ética e ao decoro previstas neste Regimento e na 

Legislação em vigor, defendendo a justiça social, a paz e 

a igualdade de tratamento a todos os cidadãos; 

 

Art. 377. Constituem infrações à ética parlamentar: 

VIII. ofender os princípios da Administração Pública, nos 

termos do artigo 31, parágrafo 5º da Lei Orgânica do 

Município, tais como a legalidade, a impessoalidade, 

moralidade, a publicidade e a eficiência; 

 

Art. 378. Para fins deste Regimento, consideram-se 

infrações ofensivas ao decoro parlamentar a conduta 

pessoal do Vereador ofensiva à dignidade do cargo que 

ocupa, e especialmente: 

 

Art. 379. As medidas disciplinares cabíveis e aplicáveis 

são as seguintes, em ordem crescente de gravidade: 

§ 2º. Ao Vereador reincidente será aplicada, no mínimo, 

a sanção imediatamente mais grave à anteriormente 

aplicada, salvo decisão em contrário, devidamente 

motivada, do órgão competente, nos termos deste 

Regimento, para aplicação da penalidade. 

 

 

Art. 381. A advertência verbal será aplicada ao Vereador 

que violar o disposto nos incisos I, II, IV e XI do artigo 

377. 

 

Art. 382. A advertência escrita será aplicada ao Vereador 

que violar o disposto no inciso III do artigo 377 e nos 

incisos I, II, III e IV do artigo 378. 

 

Art. 383. A penalidade de suspensão das prerrogativas 

regimentais será aplicada ao Vereador que violar o 

disposto nos incisos VI, XII e XIII do artigo 377. 

 

Art. 385. Será punível com suspensão temporária do 

exercício do mandato o Vereador que faltar, sem motivo 

justificado, a seis Sessões Ordinárias consecutivas ou 

doze intercaladas, dentro da mesma Sessão Legislativa 

ou violar o disposto nos incisos VII e X do artigo 377 e V 

e VI do artigo 378. 

 

Art. 386. Perderá o mandato o Vereador que: 

I. praticar quaisquer das infrações ofensivas ao decoro 

parlamentar, nos termos do artigo 378, bem como violar 

o disposto nos incisos V, VIII e IX do artigo 377 e VII a 

XVI do artigo 376 do presente Regimento; 
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Art. 389. A Representação deverá ser instruída, ainda, 

com os documentos que comprovem os fatos nela 

alegados, sob pena de rejeição. 

 

Art. 401. As reuniões da Corregedoria serão públicas, 

ressalvados os casos em que se faça necessário 

resguardar o sigilo de bens constitucionalmente 

tutelados, a intimidade, e a dignidade da pessoa humana, 

especialmente quando: 

§ 2º. O calendário de reuniões da Corregedoria será 

definido pelo Corregedor Geral em comum acordo com o 

Relator, obedecendo à frequência necessária ao bom 

funcionamento do Órgão e o atendimento às regras 

previstas neste Regimento. 

 

Art. 405. Para elucidação de fatos e cumprimento de 

responsabilidades previstas neste Regimento poderá a 

Corregedoria, quando a sua natureza assim o exigir, 

solicitar a cooperação de quaisquer órgãos e autoridades 

públicas, por intermédio do presidente da Câmara 

Municipal. 

 

Art. 412. Antes de iniciado o depoimento, a testemunha 

fará, sob juramento, a promessa de dizer a verdade do 

que souber e lhe for perguntado, sob pena dos autos 

serem encaminhados às autoridades competentes para 

apurar a prática de crime de falso testemunho previsto 

no artigo 342, do Código Penal Brasileiro, cuja pena é de 

reclusão, de dois a quatro anos, e multa. 

 

Art. 413. Antes de iniciado o depoimento, as partes 

poderão contraditar a testemunha ou arguir 

circunstâncias ou defeitos que a tornem suspeita de 

parcialidade, ou indigna de fé. O Relator fará consignar a 

contradita ou arguição e a resposta da testemunha, 

decidindo em seguida. 

§ 2º. Sendo estritamente necessário, a Corregedoria 

ouvirá testemunhas impedidas ou suspeitas, mas seus 

depoimentos serão prestados independentemente do 

compromisso que trata o artigo412, e os Corregedores 

lhes atribuirão o valor que entendam merecer. 

 

 

Art. 417. Recebido o relatório final pelo Presidente da 

Câmara Municipal, este o encaminhará ao Plenário para 

julgamento nos casos das infrações que importem a 

aplicação das penalidades previstas nos incisos III e IV 

do artigo 379 deste Regimento, ainda que a conclusão do 

relatório seja pela improcedência da acusação. 

§ 1º. Da decisão final proferida pela Corregedoria nos 

casos previstos nos incisos I e II do artigo 379 deste 

Regimento, caberá recurso ao Plenário no prazo de dez 

dias. 

§ 2º Nos casos das infrações que importem a aplicação 

das penalidades previstas nos incisos I e II do artigo 379 

deste Regimento, o Presidente remeterá o relatório final 

à Corregedoria para aplicação das sanções que estiverem 

previstas no âmbito de sua competência.  

§ 3º Nos casos das infrações que importem a aplicação 

das penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 

379 deste Regimento, o Presidente remeterá o relatório 

final à Comissão de Constituição, Justiça, Serviço Público 

e Redação para exame dos aspectos constitucionais, 

legais e jurídicos, sem efeito suspensivo, o que deverá 

ser feito no prazo de três dias, remetendo o exame ao 

Presidente.  

 

Art. 421. Compete à Corregedoria, órgão subordinado ao 

Plenário, zelar pela preservação da dignidade do mandato 

parlamentar e pela observância aos preceitos de ética e 

decoro parlamentar previstos neste Regimento, 

particularmente: 

 

Art. 424. Os membros da Corregedoria estarão sujeitos, 

sob pena de desligamento e das sanções previstas neste 

Regimento, a observar o sigilo, a discrição e o 

comedimento indispensáveis ao exercício de suas 

funções. 

 

Art. 429. O membro da Corregedoria que tenha contra si 

Representação ou que represente contra Vereador na 

forma deste Regimento, não exercerá suas atribuições, 

no processo decorrente da Representação, assumindo 

seu suplente. 

 

Art. 430. O processo disciplinar regulamentado neste 

Regimento não será interrompido pela renúncia do 

Vereador ao seu mandato, nem serão, pela mesma, 
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elididas as sanções eventualmente aplicáveis e os seus 

efeitos. 

  

ESTE É O FINAL DESTA PUBLICAÇÃO 
 


