
 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO EM MATÉRIA REGIMENTAL  

DO PODER LEGISLATIVO Nº. 01/2020 

 

 

 

“Altera artigos do Regimento Interno da  Câmara 

Municipal de Alto Araguaia  - MT, que    menciona e 

dá outras          providências”. 

 

 

Autoria: Mesa Diretora e diversos vereadores. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, no 

desempenho das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 37, da Lei Orgânica 

Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA, 

 

Art. 1º - O artigo 20 passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 20. Considerar-se-á vago qualquer cargo da Mesa: 

 I – pela perda do mandato político; 

II – pela destituição; 

III – por morte;  

IV – pela licença do mandato de Vereador, por prazo superior a 120 

(cento e vinte) dias, salvo por motivo de doença comprovada; 

V – pela renúncia. 

 

§1° Em caso de vacância do cargo de Presidente da Mesa Diretora, 

assumirá o Vice-Presidente. 

§2° Em caso de vacância do cargo de 1° Secretário assumirá o 2° 

Secretário. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 2º - O caput do artigo 23 passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 23. Para o preenchimento do cargo vago na Mesa Diretora, exceto 

quanto aos cargos de Presidente e de 1° Secretário, haverá eleição 

suplementar na sessão ordinária seguinte àquela na qual se verificar a 

vaga, observando, no que couber, o disposto nos arts.11 a 17.” 

 

Art. 3° - O caput do artigo 34 passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

“Art. 34. O vice-presidente da Câmara, salvo o disposto nos artigos 20, 

§1° e 35, e, na hipótese de atuação como membro efetivo da Mesa nos 

casos de competência desse órgão, não possui atribuição própria, 

limitando-se a substituir o Presidente nas faltas e impedimentos, pela 

ordem.” 

 

Art. 4º - O Art. 119 passará a vigorar com seguinte redação: 

 

“Art. 119.  As proposições poderão tramitar em regime de urgência 

simples ou de urgência especial. 

§ 1º O regime de urgência simples implica que a matéria seja 

deliberada em votação final dentro de no máximo duas sessões, 

devendo os prazos para pareceres e apresentações de emendas serem 

reduzidos para metade do prazo previsto neste Regimento, e a não 

concessão de vistas. 

§ 2º Caso as Comissões não emitam parecer na matéria tratada em 

regime de urgência simples, o Presidente da Câmara no dia previsto 

para votação final da matéria, suspenderá a Sessão na Ordem do Dia e 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

determinará que as comissões em conjunto emitam o parecer e se 

prossiga a deliberação na mesma sessão. 

§ 3º O regime de urgência especial implica a impossibilidade de 

adiamento de apreciação da matéria e exclui os pedidos de vista e de 

audiência de comissão a que não esteja afeto o assunto, assegurando à 

proposição inclusão, em seguida prioridade, na Ordem do Dia. 

 

Art. 5º - O art. 121 do Regime Interno passará a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 121. O regime de urgência especial será concedido pelo Plenário 

através de requerimento verbal de qualquer Vereador, quando se tratar 

de matéria de relevante interesse público que exige, por sua natureza, a 

pronta deliberação do Plenário. 

Parágrafo Único - Serão inclusas no regime de urgência especial 

independente de manifestação do Plenário, as seguintes matérias: 

I - a proposta orçamentária a partir do escoamento da metade do 

prazo de que disponha o Legislativo para apreciá-la; 

II - os projetos de lei do executivo sujeitos à apreciação em prazo 

certo a partir das 03 (três) últimas sessões que se realizem no intercurso 

daquele; 

III  - o veto quando escoados dois terços do prazo para sua 

apreciação.” 

 

Art. 6º - Em cumprimento ao que dispõe o § 1º, do artigo 178, do Regimento interno, 

caberá à Mesa a redação final da presente Resolução Legislativa, e ao final de cada 

sessão legislativa, a Mesa, sob a orientação da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final, fará a consolidação de todas as modificações feitas no Regimento, bem 

como dos precedentes regimentais, publicando-se em separata. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7º - A Secretaria da Câmara fará reproduzir periodicamente este Regimento, 

enviando à Biblioteca Municipal, ao Prefeito, a cada um dos Vereadores e às instituições 

interessadas em assuntos municipais. 

 

Art. 8º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogando-se as disposições em contrário.  

 

 

 

Câmara Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, aos  

Quinze   dias  do Mês de Dezembro  de 2020, do 82º Aniversário Político 

Administrativo. 

 

 

JORGE ANTÔNIO DE MELO 

Presidente da Câmara 

 

 


