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BLUMENAU A CAMINHO DE 165 
ANOS

TRANSPARÊNCIA É COISA SÉRIA EM 

BLUMENAU
https://www.youtube.com/watch?v=Wn

6rWv3WFcg

www.youtube.com/watch?v=o5CnF

okJR70

HINO  DE BLUMENAU

PLANO DIRETOR 2015-

2016

https://www.youtube.com/watch?v=

gCZIQS_O84M

https://www.youtube.com/watch?v=Wn6rWv3WFcg
https://www.youtube.com/watch?v=o5CnFokJR70
http://www.youtube.com/watch?v=o5CnFokJR70
https://www.youtube.com/watch?v=gCZIQS_O84M
https://www.youtube.com/watch?v=gCZIQS_O84M
https://www.youtube.com/watch?v=gCZIQS_O84M


PROGRAMAÇÃO:

Dia 13/06 – segunda – 14 às 17hs - LOM

Dia 14/06 – terça – 9 às 12hs – RI e 14 às 17hs - LOM

Dia 15/06 – quarta – 9 às 12hs – RI e 14 às 17h – LOM

Dia 16/06 – quinta – 9 às 12hs – RI e 14 às 17h – LOM

Dia 17/06 – sexta – 9h às 12h – encerramento com avaliação e 

entrega de certificados

ATUALIZAÇÃO DA LOM E RI



O QUE VAMOS ACOMPANHAR:
Regimento Interno

• Organização da Câmara

• Vereador

• Sessões Plenárias

• Processo Legislativo

ATUALIZAÇÃO - LOM/RI



NOTA JUSTIFICATIVA PARA 

ALTERAÇÃO DO REGIMENTO 

A Lei Complementar n.º95 /1998 veio introduzir no

ordenamento jurídico nacional o “novo” regime jurídico de

funcionamento do processo legislativo, comprometendo a

atuação do legislador municipal e a produção legislativa.

Nos seus aspectos fundamentais, o Regimento depende

de atualização urgente, em vista das normas

constitucionais da esfera federal e estadual. Dessa forma,

devem se manter válidas muitas das soluções

consagradas no citado diploma, ora revogado, sendo,

todavia, limadas algumas arestas associadas à

reconhecida existência de certos desfuncionalismos ou

vícios procedimentais geradores de incerteza e

insegurança jurídicas.



ATENDIMENTO À LC 95/1998 PELA CM 

BLUMENAU

REGIMENTO INTERNO DA CM BLUMENAU

ARTIGO 63 – DISPÕE SOBRE AS COMISSÕES

PERMANENTES.

EM SEU INCISO I – TRATA DAS COMPETÊNCIAS DA

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, LEGISLAÇÃO ,

JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL.

E VEJAM O § 1º

§ 1º São requisitos para elaboração das proposições

aqueles definidos na Lei Complementar Federal, a que se

refere o parágrafo único, do artigo 59 da Constituição

Federal.



Características de um Regimento

No catálogo das competências legalmente estabelecido para o

legislativo municipal, no âmbito da organização e funcionamento dos

seus serviços e no da gestão corrente, veio a ser consagrada a

revisão, atualização e adequação para posterior aprovação do

respectivo regimento.

O regimento deve ter sua perspectiva como um regulamento de

organização e funcionamento de um colegiado, no caso, a Câmara

Municipal de Blumenau.

• Por ser uma norma regulamentar, destina-se, essencialmente, a

organizar o bom funcionamento do legislativo municipal, fazendo,

tal prerrogativa, parte dos poderes de auto-organização que lhe

estão cometidos constitucionalmente que se encontram blindados

pelo princípio da competência imanente ao quadro de competências

e atribuições atualmente fixadas para o poder local.



Considerações iniciais

• Instituto Jurídico do Regimento Interno;

• Estudo Comparado entre as normas correlatas;

• Dificuldades de interpretação regimental;

• Disfunções acerca da Lei Orgânica Municipal;

• Tópicos relevantes da revisão;

• O que deve ou não conter o regimento;

• Importância da produção legislativa;

• Impacto social da transparência e devido processo

legislativo municipal



TÉCNICAS LEGISLATIVAS

• Quanto à obtenção da clareza, vislumbramos a

utilização de palavras e expressões em sentido

comum, exceto quando a norma jurídica versou sobre

assunto técnico, hipótese em que foi empregada a

nomenclatura própria da área, objeto de legislação.

• Uso de frases curtas e concisas, a construção de

orações na ordem direta, evitando-se neologismos,

preciosismos e adjetivações dispensáveis, bem como

a uniformidade do tempo verbal em todo o texto

legístico, dando preferência ao tempo presente ou ao

futuro simples do presente.



TÉCNICAS LEGISLATIVAS

• Quanto ao emprego das normas da língua portuguesa,

conforme regras de redação oficial, elementos de

ortografia e gramática, sintaxe, semântica, coesão e

coerência. USO DO TREMA.

• Para eliminação das palavras pouco usuais na língua

portuguesa ou modo de escrita ultrapassados, com a

atualização de termos antiquados, tais como “alcaide”

e “edil” e aplicação da reforma ortográfica, com a

abolição do trema.



TÉCNICAS LEGISLATIVAS

• Quanto à obtenção de precisão textual, buscamos a

articulação da linguagem, técnica ou não, de modo a

ensejar perfeita compreensão do objetivo da lei e a

permitir que seu texto evidencie com clareza o

conteúdo e o alcance que o legislador pretendia dar à

norma regimental.



TÉCNICAS LEGISLATIVAS

• Quanto à obtenção de precisão ao expressar ideias,

quando repetidas no texto regimental, por meio das

mesmas palavras, evitando-se o emprego de

sinonímia com propósito meramente estilístico e,

além disso, evitar o emprego de expressão ou palavra

que conferisse ambiguidade ou dupla interpretação

textual, sugerindo mudanças que apresentassem esse

tipo de disfunção.



TÉCNICAS LEGISLATIVAS

• Quanto à obtenção da ordem lógica, reunir as

categorias de agregação – subseção, seção, capítulo,

título e livro, com disposições relacionadas com o

objetivo da lei, ou seja, buscou-se aglutinar assuntos

equivalentes em uma mesma subseção ou seção ou

capítulo ou título.

• ÓRGÃOS DA CASA: MESA DIRETORA –

COMISSÕES.

• FUNCIONAMENTO: PLENÁRIO (SESSÕES) –

COMISSÕES (REUNIÕES)



TÉCNICAS LEGISLATIVAS

• Quanto ao respeito das enumerações e discriminações

textuais, dos incisos, alíneas e itens.

• Enumerar, por meio de parágrafos, os aspectos

complementares ao comando enunciado no caput do

artigo e as exceções à regra por este estabelecida,

bem como da restrição do conteúdo de cada artigo a

um único assunto ou princípio.



TÉCNICAS LEGISLATIVAS

• Quanto à incongruência:

• Aos dispositivos que destoavam das normas

maiores ou não acolhido pelo Supremo Tribunal

Federal (STF), inclusive àqueles não encontram

respaldo na Constituição do Estado de Santa

Catarina e na Lei Orgânica Municipal de

Blumenau.



INTRODUÇÃO DE NOVAS DIVISÕES NO 

TEXTO LEGAL BASE

1) inserção de novas seções ou até mesmo

novas subseções,

2) redimensionamentos com a substituição

de alguns nomes dos capítulos e seções e

exclusão de outros

3) diferente colocação e numeração dos

artigos consolidados, objetos de reforma

ou alteração.



REGIMENTO INTERNO E SUA 

INFLUÊNCIA NA CONDUÇÃO 

DOS NEGÓCIOS PÚBLICOS



Regulamento Parlamentar

• Finalidade: regular os trabalhos

legislativos e as atividades administrativas

internas das Casas de Leis.

• Elemento básico: independência do Poder 

Legislativo

• Fundamento: importante fonte normativa 

do processo legislativo ao complementar a 

Constituição Federal e a LOM. 



DINÂMICA:
A melhoria do ambiente legislativo, no sentido de se

evitar encargos inúteis às empresas, aos cidadãos e à

administração pública refletirá a melhoria da

qualidade da gestão dos atos legislativos e normativos

– reforço da credibilidade do poder legislativo.

Será que a qualidade dos atos normativos deve ser

vista como um benefício público cujo alcance

dependerá da seriedade como é tratada a res
publica.(coisa pública)?

Chegou a hora de nossa 
interação!!!



PODER LEGISLATIVO

Funções da Câmara Municipal

Competências Constitucionais

Elementos constitutivos das 
proposições legislativas 

Modelos de proposições.



PAPEL DOS VEREADORES



Funções da Câmara Municipal

Deliberar sobre Propostas de Emenda a Lei 
Orgânica;

Aprovar Projetos de Leis complementares,

ordinárias, de decretos legislativos e de

resoluções;

Apresentar proposições diversas;

Relatar, discutir e votar proposições.

Função Legislativa



FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E 

DE JULGAMENTO



Exercer o controle contábil, orçamentário,
financeiro, operacional e patrimonial da
Administração Pública do Município;

Julgar as contas do Prefeito;

Julgar o Prefeito e os Vereadores por 

infrações políticas e administrativas.

Funções da Câmara Municipal

Função de Fiscalização e Julgamento



FUNÇÃO DE CONTROLE 

EXTERNO



Controlar as atividades político-
administrativas do Executivo sob os aspectos
da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.

Função de Controle Externo

Funções da Câmara Municipal



Gerir o funcionamento da Câmara Municipal
em sua estrutura organizacional e funcional,
bem como sua economia interna.

Função Administrativa

Funções da Câmara Municipal



COMPETÊNCIAS 

CONSTITUCIONAIS



Competências Constitucionais

Assuntos de Interesse Local, Meio Ambiente, 
Saúde, Educação e Segurança;

Complementar a Legislação Federal e 

Estadual no que couber;

Outras competências previstas na 

Constituição.

Aos Municípios compete legislar sobre:



O QUE DEVE CONSTAR NO RI



O QUE DEVE CONSTAR NO RI

• FUNCIONAMENTO DA CÂMARA

• SESSÕES 

• DIREITOS E DEVERES DOS 

VEREADORES

• ÓRGÃOS DA CÂMARA

– MESA DIRETORA

– COMISSÕES

– OUVIDORIA



O que deve constar dos 

Regimentos
Entre outras matérias, no regimento podem

constar:

• a forma de justificação de voto;

• a fixação e duração do período da sessão antes

e após a ordem do dia;

• a regulamentação e ou disciplina do período de

intervenção aberto ao público;

• o tempo do uso da palavra de cada membro da

Câmara;



O que deve constar dos 

Regimentos
• os formalismos inerentes à apresentação de

propostas e demais normas que se mostrem

necessárias ao funcionamento e à participação

dos membros que integram o legislativo

municipal na vida interna do órgão;

• a regulação dos serviços administrativos;

• a tramitação das proposições;

• competências e atribuições;

• participação popular.



Você sabe o que vem a ser o 

processo legislativo?

• Pode-se dizer que é um
mecanismo institucionalizado
compreendendo atos dos
parlamentares e de decisões
políticas na confecção de
normas jurídicas.



Mas, o que é mesmo processo 

legislativo?
• Atos parlamentares – procedimentos 

legislativos  respeitando-se regras como 
iniciativa legislativa  da  proposição,  discussão  
e   apresentação de pareceres;

• Decisões  políticas – medidas  deliberadas  
em sessões  ou  reuniões  acordadas  para  
votação  das  matérias,  apresentação  de  
recursos, destaques e emendas.

• Normas jurídicas – proposições legislativas 
que, uma vez aprovadas, são levadas à  sanção 
ou à promulgação, compondo o ordenamento 
jurídico.



FAZENDO A NOSSA PARTE

www.youtube.com/watch?v=U

Kw3JFZymgg

https://www.youtube.com/watch?v=

e9jABNFS0OU

https://www.youtube.com/watch?v=Ea9EfCcgFH0
https://www.youtube.com/watch?v=UKw3JFZymgg
https://www.youtube.com/watch?v=e9jABNFS0OU
https://www.youtube.com/watch?v=e9jABNFS0OU


PROPOSIÇÕES LEGISLATIVAS



Espécies de proposições em geral

Proposta de Emenda à Lei Orgânica;

Projeto de Lei Complementar;

Projeto de Lei Ordinária;

Projeto de Decreto Legislativo;

Projeto de Resolução;

Emendas;

Indicação;

Moção;

Representação;

Parecer;

Requerimento;

Recurso.



FASES DE ELABORAÇÃO



• DEFINIÇÃO E ESTUDO DA MATÉRIA

OBJETO DA NORMA A SER PROPOSTA;

• CONTEÚDO E ALCANCE DA NORMA;

• IMPACTO E EXECUTABILIDADE DA

NORMA;

• HARMONIZAÇÃO COM O ORDENAMENTO

JURÍDICO E INSTITUCIONAL VIGENTE;

• ELABORAÇÃO DO TEXTO DO PROJETO;

FASES DE ELABORAÇÃO
- LEGÍSTICA -



Elementos constitutivos das 
proposições legislativas

Parte Normativa – Distribuição genérica

ARTIGOS 

PARÁGRAFO

ALÍNEAS

ITENS

INCISOS



FASES DE ELABORAÇÃO DAS 

NORMAS PELO REGIMENTO



Proposição

Legislativa

MESA 

DIRETORA

Presidente

da Mesa

Rejeita

À(S) COMISSÃO(ÕES) Recurso ao 

Plenário

Admite

arquivoRejeita

Tramitação de proposição legislativa

Protocolo 

legislativo

SAPL
(OUTRO MEIO)

LEGIMÁTICA

A



Razões para atualizar o RI

• Atualização natural dos procedimentos

adotados pela Câmara nas tratativas dos(as)

parlamentares e sua atuação;

• Redimensionamento das sessões constando

tópicos antes não existentes;

• Revisão textual;

• Adaptação do texto às normas legísticas;

• Definição expressa das funções da Câmara

Municipal.



Como modificar o RI
• O Regimento Interno deve ser modificado ou reformado

por meio de projeto de resolução motivada por vereador,

pela Mesa Diretora, pela Comissão Permanente ou por

Comissão Especial criada para essa finalidade.

• Com a sua leitura e publicação, o projeto de resolução

deve permanecer na Pauta para o recebimento de

emendas, cabendo o parecer da Comissão Permanente

responsável para verificar os aspectos quanto à

constitucionalidade, juridicidade, legalidade,

regimentalidade e técnica legislativa.

• Saliente-se que o Regimento Interno tem força de lei

ordinária visto concluir todo o processo legislativo em

aprovação pelos Vereadores.



Regimento burocrático x processo 

legislativo eletrônico (legimática)



ELABORAÇÃO DE 
PROPOSIÇÕES 
LEGISLATIVAS



GRUPOS COLABORATIVOS

Assessoramento Legislativo do Interlegis:

gial@interlegis.leg.br

• Grupo WatsApp

• MARCOS JURÍDICOS - BLUMENAU

• LUIS FERNANDO – 61 99277-9920

• lfernan@senado.leg.br / (61) 3303-2158

• RAFAEL FRAIA – 61 981549957

• rfraia@senado.leg.br / (61) 3303-3323

mailto:lfernan@senado.leg.br
mailto:eduardo@senado.leg.br

