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Regimento Interno
O Regimento Interno da Câmara Municipal de

Blumenau em vigor foi consolidado pela Resolução nº
403.

Organizado em Títulos, Capítulos, Seções e Subseções
(244 artigos), o RI é a lei interna que estabelece as
normas relativas ao funcionamento da Casa de Leis
da cidade de Blumenau, Santa Catarina.
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Regimento Interno
sumário

• Do Funcionamento (Sede; Funções da Câmara; Reunião
Preparatória; Sessões Legislativas, Reunião de Instalação; Eleição da
Mesa, Lideranças; Blocos Parlamentares, Das Reuniões ordinárias e
extraordinárias);

• Dos Orgãos da Câmara (Mesa Diretora, Plenário, Comissões
Permanentes e Temporárias, Conselho de Ética e decoro
parlamentar);

• Das Proposições (Espécies, iniciativas, Elaboração legislativa especial
e controle financeiro);

• Dos Vereadores (direitos, prerrogativas, vedações, exercício do
mandato, decoro parlamentar, licenças, vacância, convocação de
suplente, lideranças);

• Dos Serviços Administrativos (Diretoria de Administração, Srviço do
Ouvidoria)
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Regimento Interno
sumário

• Das Sessões da Câmara (ordinárias, exraordinárias, solenes e
especiais);

• Das Proposições (autoria, iniciativa, retirada e arquivamento,
espécies – proposta de emenda à Lei Orgânica, projetos,
indicação, moção, requerimento, emenda, recurso);

• PEDIDO DE INFORMAÇÕES É POR REQUERIMENTO

• Da Apreciação das Proposições (recebimento, numeração,
publicação, distribuição, turnos, regime de tramitação,
preferência, destaque, discussão, votação, redação final,
autógrafos, veto);

• FALTAM REDAÇÃO DO VENCIDO E PREJUDICIALIDADE 4



Regimento Interno
sumário

• Das Disposições Especiais (Fiscalização e Controle,
Comparecimento de Autoridades, Autorização para
instauração de Processo Criminal contra Prefeito, Vice e
Secretários Municipais e cargos equivalentes, além dos
Vereadores);

• Da Participação da Sociedade Civil (iniciativa popular,
audiência pública, outras formas de participação);

• Da Administração e da Economia Interna (Serviços
administrativos).
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Processo Legislativo
em síntese

é matéria constitucional (CF arts. 59 a 69);

tem por objeto a formação de normas com força de
lei;

é constituído por um conjunto de atos (etapas)
preordenados;
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Processo Legislativo
em síntese

 é executado pelos órgãos competentes, nas esferas federal,
estadual, municipal e distrital;

 suas normas estão definidas nas leis constitucionais, nos
Regimentos Internos das Casas Legislativas e em leis
complementares específicas (em âmbito federal, a Lei
Complementar nº 95/1998 e, atualização dada pela Lei
Complementar nº 107/2001).
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Processo Legislativo 
objeto

Federal
(art. 59 da CF)

emenda à Constituição

 lei complementar

 lei ordinária

 lei delegada

medida provisória

decreto legislativo

 resolução

Municipal
(art. 4º do RI)

emendas à Lei Orgânica

 leis complementares

 leis ordinárias

 leis delegadas

decretos legislativos

 resoluções
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Emenda à Lei Orgânica

 Fundamento que determina alteração de dispositivo da Lei
Orgânica (CB, art. 29);

proposta por Vereadores (no mínimo, 1/3), pelo Prefeito
Municipal ou pelos cidadãos, mediante iniciativa popular (LOM

art. 276);

aprovada por, no mínimo, 2/3; 2 TURNOS, INTERSTÍCIO
MÍNIMO DE 10 DIAS

processo legislativo especial;

promulgada pela Mesa Diretora, independe de sanção do
Prefeito.
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Lei Complementar

 lei que disciplina matérias que a Lei Orgânica determina,
expressamente, como seu objeto (LOM, vários dispositivos);

projeto aprovado por maioria absoluta dos Vereadores;

projeto sujeito à sanção do Prefeito;

 recebe numeração distinta das leis ordinárias.

10



Lei Ordinária (lei)

 lei que disciplina as matérias legislativas de competência do
Município não reservadas a lei complementar (LOM);

projeto aprovado por maioria simples de voto, presente a
maioria absoluta dos Vereadores, quando não especificado
quorum diferente (ex: criação ou extinção de Distritos - maioria
absoluta );

projeto sujeito à sanção do Prefeito.
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Decreto Legislativo

 lei que disciplina matérias de competência privativa da Câmara
Municipal, de caráter político e com efeito externo;

projeto aprovado por maioria simples de voto, presente a
maioria absoluta dos Vereadores, quando não especificado
quorum diferente (ex: julgar contas, processar o Prefeito, vice,
secretários – dois terços);

O decreto legislativo é promulgado pelo Presidente da
Câmara, independe de sanção do Prefeito.
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Resolução

 lei que disciplina matérias de interesse interno e de
competência privativa da Câmara (de caráter processual,
legislativo ou administrativo);

projeto aprovado por maioria simples de voto, presente a
maioria absoluta dos Vereadores, quando não especificado
quorum diferente (Ex: perda do mandato do Vereador – maioria
absoluta);

a resolução é promulgada pelo Presidente da Câmara
Municipal, independe de sanção do Prefeito.
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Processo Legislativo 
atos

 iniciativa;

emenda;

discussão;

 deliberação (votação);

sanção ou veto;

promulgação;

publicação.
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Iniciativa Legislativa

é a proposta de criação de direito novo e com ela
inicia-se o processo legislativo;

Emenda à Lei Orgânica – proposta

Leis (complementar e ordinária) – projeto

comum, privativa e qualificada (coletiva).
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Iniciativa Legislativa
comum

É a que pode ser exercida:

pelo Prefeito;

por parlamentar ou órgão da Câmara Legislativa (Mesa
Diretora e comissões);

pelos cidadãos, na forma prevista na Lei Orgânica (pelo
menos, 5 % do eleitorado) .
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Iniciativa Legislativa
privativa

 reserva a um Poder ou a órgão dos Poderes Públicos o direito
exclusivo de iniciar o processo legislativo (cláusula de reserva);

OBJETIVOS

 resguardar a seu titular a decisão quanto ao momento de propor
direito novo sobre determinadas matérias;

 respeitar a autonomia administrativa (princípio da separação dos
poderes);

 constituir instrumento de controle da expansão da despesa pública.

 o descumprimento da reserva de iniciativa resulta em
inconstitucionalidade formal da lei.
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Iniciativa Legislativa
privativa (cont.)

Titulares da iniciativa privativa:

- Prefeito Municipal;

- Câmara Municipal - matérias objeto de resolução e de
decreto legislativo;

- Mesa Diretora – subsídios – administração da Casa;
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Iniciativa Legislativa
qualificada

é a que exige número mínimo de subscritores para iniciar
o processo legislativo. Exemplos:

um terço de parlamentares para apresentar proposta de
emenda à Lei Orgânica;

maioria absoluta dos parlamentares para apresentar
projeto de lei sobre matéria que haja sido rejeitada na
mesma sessão legislativa (LOM, art. 30, § 3º).
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Emenda

proposição acessória que tem por objetivo alterar a
forma original da proposição principal;

apresentação: exclusiva de parlamentar e dos órgãos da
Câmara, nas Comissões e no Plenário;

titulares podem alterar projetos de sua iniciativa
mediante retirada e reapresentação com texto
reformulado (hipótese de supressão ou substituição de
dispositivos).
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Discussão

etapa do processo legislativo destinada ao debate das
matérias objeto de elaboração de lei;

início (nas Comissões e em Plenário) ocorre com a
presença da maioria dos parlamentares (maioria
simples);

normas constantes do Regimento Interno.
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Deliberação (Votação)
é a etapa do processo legislativo pela qual a Câmara

Municipal decide privativamente sobre a
conveniência, oportunidade, e conteúdo das
proposições;

constitui ato coletivo, obedece à Lei Orgânica e ao
Regimento Interno da Câmara e é adotada por
maioria de votos, tanto nas Comissões como em
Plenário.

Presidente vota nos casos especificados.
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Deliberação (Votação)

maioria qualificada: manifestação de dois terços dos membros
da Câmara;

maioria absoluta: manifestação ou presença de, no mínimo,
metade mais um dos membros da Câmara.

maioria simples: manifestação por maioria de votos, presente
a maioria absoluta dos membros da Câmara;
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Deliberação (Votação)
gêneros

São dois os gêneros de votação:
- ostensivo (simbólico e nominal);
- secreto;

Em Blumenau:
- votação secreta foi abolida pela Emenda nº 1, de 2010.

- Previsão de reuniões e sessões secretas (arts. 76, 84-IV, 1º-
IV, 102)

Na esfera federal:
- EC, promulgada para perda do mandato.
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Sanção ou Veto

SANÇÃO

 é o ato pelo qual o Prefeito manifesta a sua aquiescência ao projeto
de lei (ordinária ou complementar) aprovado pela Câmara. A sanção
pode ser:

 expressa: o Prefeito manifesta-se total ou parcialmente favorável ao
projeto, no prazo de 15 dias úteis, contados do recebimento dos
autógrafos;

 tácita: o Prefeito silencia dentro do mesmo prazo e devolve os
autógrafos ao Presidente da Câmara ;

 Após a sanção, a lei segue para promulgação e publicação.
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Sanção ou Veto
VETO

é o ato pelo qual o Prefeito manifesta sua discordância, total
ou parcial, com o projeto de lei aprovado pela Câmara no
prazo de 15 dias úteis contados do recebimento dos
autógrafos;

as razões do veto são de ordem jurídica ou política:
- jurídica: por considerar o projeto inconstitucional (aspecto
formal);
- política: por considerar o projeto contrário ao interesse
público (aspecto material).

26



Sanção ou Veto
CARACTERÍSTICAS DO VETO

expresso: o veto sempre decorre da manifestação de vontade
do Prefeito, no prazo de quinze dias úteis. Findo o prazo, o
silêncio do Prefeito importa sanção (tácita);

motivado e formalizado: o Prefeito apresenta razões para
discordar do projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal
(necessidade de os Legisladores Municipais firmarem
convicção sobre a manutenção ou derrubada do veto).

O veto é formal, devendo ser feito por escrito, juntamente com
sua motivação;
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Sanção ou Veto

VETO

 veto total: incide sobre o projeto de lei na sua integralidade;

 veto parcial: abrange texto integral de artigo, de parágrafo, de
inciso, de alínea ou de número, não podendo incidir apenas

sobre palavras, frases ou orações isoladas.
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Sanção ou Veto

VETO 

efeito do veto: suspender a transformação do projeto – ou
parte dele – em lei;

na hipótese de veto parcial, a parte do projeto sancionada
pelo Prefeito converte-se em lei e passa a obrigar desde a sua
entrada em vigor. A parte vetada depende de manifestação do
Poder Legislativo.
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Sanção ou Veto

APRECIAÇÃO DO VETO

 A Câmara Municipal deve apreciar o veto no prazo de trinta dias, a
contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da
maioria absoluta dos Vereadores, em votos ostensivos;

 veto mantido: o projeto, ou parte dele, é considerado rejeitado;

 veto derrubado: a lei é enviada ao Prefeito, para promulgação;

 Veto e sanção são atos irretratáveis e privativos do Prefeito.
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Promulgação

é a etapa do processo legislativo que atesta a existência da lei,
reconhece os fatos e atos que a geraram, indica sua validade e
a torna apta a ser executada;

promulga-se a lei, que já existe desde a sanção ou veto
rejeitado;

promulgar é anunciar a existência da lei nova. Na prática,
consiste na inserção da fórmula de promulgação que integra o
preâmbulo da lei;

os prazos para promulgação das leis estão estabelecidos na Lei
Orgânica e no Regimento Interno.
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Promulgação
titulares

a Mesa Diretora da Câmara, para emendas à Lei Orgânica;

o Prefeito, para leis complementares e ordinárias;

o Presidente da Câmara, para decretos legislativos e
resoluções e, se o Prefeito não o fizer, para leis
complementares e ordinárias;

o Vice-Presidente da Câmara, se não o fizer o seu Presidente.
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Publicação

 condição de vigência e eficácia da lei, é a etapa do processo
legislativo pela qual se dá ciência da promulgação das leis aos
seus destinatários, tornando obrigatória sua execução;

 toda publicação é escrita;

as leis serão publicadas logo após sua promulgação.

 Só produzem efeito após a publicação e a partir da data
indicada na cláusula de vigência.
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Processo Legislativo
Na elaboração das leis deve-se levar em conta:

 A necessidade social e o ideário de justiça;

 Os princípios jurídicos consagrados pelos diversos ramos do Direito;

 A legislação existente, obedecendo-se, conforme a espécie de lei:
a) à Constituição Federal e à Lei Orgânica e suas emendas;
b) às leis complementares e ordinárias da União que disponham sobre
normas gerais para serem obedecidas pelo Município;
c) às leis complementares do Município;
d) às leis ordinárias do Município que contenham normas gerais;

 O histórico das leis ou de seus dispositivos que versem sobre o assunto
abordado na nova lei;

 A transição do regime jurídico da lei velha para o da lei nova.
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