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I – INTRODUÇÃO 

O presente trabalho, desenvolvido pela Consultoria e Assessoramento 

Legislativo da Câmara Municipal do Rio de Janeiro - CMRJ, tem por objetivo 

consolidar e sistematizar um material acessível sobre o processo de produção 

legislativa na Cidade do Rio de Janeiro, de modo a auxiliar no dia a dia de 

parlamentares, assessores, bem como cidadãos cariocas e demais interessados.  

Trata-se de material elaborado com base na experiência diária da Consultoria 

Legislativa, que não se pretende um trabalho doutrinário, tampouco uma 

representação da posição institucional do Parlamento Carioca.  

II – NOÇÕES PRELIMINARES 

Antes de adentrarmos no principal objeto desta apostila, buscamos elucidar, 

de forma sucinta e simplificada, algumas noções preliminares necessárias à correta 

compreensão do processo legislativo no âmbito do Município do Rio de Janeiro.  

1. A Separação dos Poderes 

Segundo tradicional teoria desenvolvida por Montesquieu, na célebre obra O 

Espírito das Leis1, as funções do Estado - quais sejam: (i) a função de criar normas 

gerais aplicáveis a todos os cidadãos, (ii) a função de aplicar tais normas gerais a 

situações concretas e cotidianas, e (iii) a função de julgar os conflitos surgidos a 

partir da aplicação das normas gerais aos casos concretos -, estariam intimamente 

conectadas a três órgãos distintos, autônomos e independentes entre si, 

representados pelos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.  

A chamada Teoria da Separação dos Poderes foi adotada, de forma 

atenuada, pela maior parte dos Estados modernos. Diz-se atenuada porque a 

separação pura e absoluta de poderes foi mitigada por situações e realidades 

sociais e históricas, passando-se a permitir maior interação entre os poderes e suas 

respectivas funções.  

                                                
1
 Esboçada pela primeira vez por Aristóteles, na obra “Política”, e detalhada posteriormente por John Locke, no 

Segundo Tratado do Governo Civil. 
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No Brasil, a Constituição Federal (CF/88) - fundamento de validade de todas 

as demais normas do sistema -, apoia-se na premissa da separação dos poderes 

para nortear todo o ordenamento jurídico, repartindo as funções estatais entre os 

três poderes e prevendo prerrogativas e imunidades para que estes possam exercê-

las, bem como criando mecanismos de controle recíprocos2. 

Nesse contexto, além do exercício de funções típicas (predominantes), 

inerentes à sua natureza, cada um dos três poderes exerce, também, outras 

funções atípicas (de natureza típica dos outros dois órgãos). O Poder Legislativo – 

escopo da presente apostila -, além de exercer suas funções típicas de legislar e 

fiscalizar, atua também em funções atípicas, de natureza executiva e de natureza 

jurisdicional. Podemos resumir as principais funções do Poder Legislativo da 

seguinte forma: 

 

 

 

Poder Legislativo 

Funções típicas Funções atípicas 

 Produção de normas 
gerais (legislar) 

 Fiscalização contábil, 
financeira, 
orçamentária e 
patrimonial do Poder 
Executivo 

● De natureza executiva: 
dispor sobre sua própria 
organização, provendo 
cargos, concedendo férias, 
licenças a servidores, etc. 

● De natureza jurisdicional: as 
casas legislativas julgam o 
chefe do Poder Executivo  
nos crimes de 
responsabilidade. 

2. Os Entes da Federação 

 A CF/88 determina que a organização da República Federativa do Brasil 

compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, indissolúveis e 

autônomos entre si.  

 Ou seja, o Brasil adotou a federação como forma de estado, o que significa 

dizer que cada um dos entes federativos possui autonomia e capacidade de auto-

organização com seus próprios poderes, respeitando-se, contudo, o pacto federativo 

disposto na CF/88. 

                                                
2
 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional, 21ª Ed. São Paulo: Atlas, 2007. Pg. 385. 
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 Os três poderes em cada um dos entes da Federação podem ser 

esquematizados da seguinte forma: 

Poder Ente Federativo Órgão 

Poder Legislativo União Câmara dos Deputados e 
Senado Federal, que 
representam o Congresso 
Nacional 

Estados Assembleias Legislativas 

Distrito Federal Câmara Legislativa 

Municípios Câmaras Municipais 

Poder Executivo União Presidente da República 

Estados Governador 

Distrito Federal Governador Distrital 

Municípios Prefeitos 

Poder Judiciário União Tribunais e juízes 

Estados Tribunais e juízes 

Distrito Federal Tribunais e juízes 

Municípios Representações da 
Justiça Federal e 
Estadual 

3. O Poder Legislativo no Município do Rio de Janeiro 

Como se viu, o Poder Legislativo na Cidade do Rio de Janeiro é representado 

pela CMRJ, composta por vereadores eleitos por voto direto e proporcional para 

representar a população local, para mandato de quatro anos. Como funções típicas 

do Parlamento Carioca, podemos elencar a produção de normas locais (legislar) e a 

fiscalização das atividades do Prefeito. 
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A Lei Orgânica do Município – LOM, norma de regência do Município do Rio 

de Janeiro, trata, a partir do seu art. 40, do Poder Legislativo municipal. Dentre as 

normas ali dispostas, encontram-se as atribuições e o funcionamento da Casa 

Legislativa, de seus vereadores, bem como as normas referentes ao processo 

legislativo (função típica de legislar) e referentes à função típica de fiscalizar.  

Diferentemente do Poder Legislativo da União, que é bicameral - composto 

pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal - diz-se que o Legislativo 

municipal é unicameral, composto por apenas uma casa legislativa. Conforme se 

verá mais à frente, esse atributo justifica o fato de que todas as espécies normativas 

em tramitação devem se submeter a dois turnos de discussão e votação, já que não 

existe, na esfera municipal, a figura da “casa revisora”, presente em âmbito federal. 

4. Os Vereadores 

O Legislativo Carioca é composto atualmente por cinquenta e um 

Vereadores, número proporcional à população da cidade, conforme determina a 

CF/88 em seu art. 29, IV, “v”3.  

Quanto às garantias dispostas na LOM aos Vereadores, o art. 46 traz a 

garantia das chamadas imunidades, prerrogativas conferidas aos parlamentares 

para que eles possam exercer seu mandato com liberdade e independência. 

“Art. 46 - Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e 
votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município.  

§ 1º - Desde a expedição do diploma, os Vereadores não poderão ser 
presos, salvo em flagrante de crime inafiançável.  

§ 2º - os Vereadores não serão obrigados a testemunhar sobre 
informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do 
mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles 
receberam informações. 

§ 4º - As imunidades dos Vereadores subsistirão durante estado de 
sítio, só podendo ser suspensas mediante o voto de dois terços dos 

                                                
3
 Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e 

aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos: (...) IV - para a 
composição das Câmaras Municipais, será observado o limite máximo de: (...) v) 51 (cinquenta e um) 
Vereadores, nos Municípios de mais de 6.000.000 (seis milhões) de habitantes e de até 7.000.000 (sete 
milhões) de habitantes; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 58, de 2009) 
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membros da Câmara Municipal, no caso de atos praticados fora de 
seu recinto, que sejam incompatíveis com a execução da medida.” 

Em relação à inviolabilidade de opinião - a chamada imunidade material - 

convém observar que eventual abuso por parte do parlamentar deve ser coibido 

dentro da própria Casa Legislativa, pelos seus pares, que poderão até mesmo 

cassá-lo por quebra de decoro. O que não se pode é processar civil ou 

criminalmente o Vereador por suas opiniões, palavras e votos, desde que presentes 

dois requisitos: (i) que as opiniões, palavras e votos tenham relação com o exercício 

do mandato; e (ii) que tenham sido proferidas na circunscrição (dentro dos limites 

territoriais) do Município. 

5. A Função Fiscalizadora do Poder Legislativo do Município do Rio de 

Janeiro 

Como já exposto, o Poder Legislativo exerce a função típica de fiscalizar a 

atuação do Poder Executivo. No Município do Rio de Janeiro, esta função é 

exercida pela CMRJ em conjunto com o Tribunal de Contas do Município - TCM/RJ, 

que se constitui como órgão auxiliar inserido na estrutura do próprio Legislativo. O 

TCM/RJ é integrado por sete conselheiros4, nomeados dentre brasileiros que 

satisfaçam os seguintes requisitos: 

● mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;  

● idoneidade moral e reputação ilibada; 

● notório conhecimento jurídico, contábil, econômico e financeiro ou de 

administração pública; 

● mais de dez anos de exercício de função ou efetiva atividade profissional. 

Dentre as principais atribuições do TCM/RJ, podemos destacar: 

● apreciação das contas prestadas anualmente pelo Prefeito, mediante parecer 

prévio; 

                                                
4
 Para mais detalhes sobre a forma de nomeação dos Conselheiros do TCM-RJ, destacamos Estudo Técnico 

elaborado pela Consultoria e Assessoramento Legislativo, que traz uma análise de dispositivos da LOM (ver, em 
especial, comentários ao art. 91 da LOM), disponível em: http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/file/doc/ETEC-
0022018.pdf 
 

http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/file/doc/ETEC-0022018.pdf
http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/file/doc/ETEC-0022018.pdf
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● julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos da administração direta, indireta e 

fundacional e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público, e as 

contas daqueles que derem causa e perda, extravio ou outra irregularidade 

de que resulte prejuízo do erário; 

● apreciação, para fins de registro, da legalidade dos atos de admissão de 

pessoal e das concessões de aposentadorias e pensões;  

● realização de inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas dos 

Poderes Legislativo e Executivo e demais entidades; 

● fiscalização da aplicação de quaisquer recursos transferidos ao Município ou 

por ele repassados;  

● fiscalização da execução de convênios, acordos, ajustes ou outros 

instrumentos congêneres com a União e o Estado para a aplicação de 

programas comuns; 

● prestação de informações solicitadas pela CMRJ ou por qualquer de suas 

Comissões sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções 

realizadas; e 

● manutenção de cadastro e arquivo dos contratos de obras, serviços e 

compras firmados pelos órgãos municipais e dos laudos e relatórios de 

aceitação definitiva ou provisória de obras por eles realizadas. 

6.  A Função de Legislar 

Quanto à função precípua do Poder Legislativo Municipal, de editar normas 

abstratas aplicáveis no âmbito do Município, destacamos que esta é exercida por 

meio da observância de regras de processo legislativo.   

Segundo João Trindade Cavalcante Filho5, o processo legislativo determina a 

forma de produção e o conteúdo das leis e demais espécies normativas gerais e 

abstratas. Na CMRJ, esse processo deve observar as diretrizes dispostas pela 

CF/88, pela LOM, pelo seu Regimento Interno - RI e pela Lei Complementar nº 

                                                
5
 CAVALCANTE FILHO, João Trindade. Processo Legislativo Constitucional. 4ª Ed. Salvador: JusPodivm, 2020. 

p. 26. 
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48/2000, que “Dispõe sobre a Elaboração, Redação, Alteração e Consolidação das 

Leis Municipais”. Todas essas normas compõe um sistema que deve ser 

interpretado e aplicado de forma integrada, orientando o processo de produção de 

leis no Município do Rio de Janeiro.  

7. Competências para Legislar 

A existência da federação pressupõe uma repartição de competências 

legislativas e administrativas entre os entes federativos, assegurando-se o equilíbrio 

e a harmonia necessários ao Estado Federal. Segundo José Afonso da Silva, 

competência é a faculdade juridicamente atribuída a uma entidade, órgão ou agente 

do Poder Público para emitir decisões. Competências são as diversas modalidades 

de poder de que se servem os órgãos ou entidades estatais para realizar suas 

funções6. 

No contexto do Sistema Federativo Brasileiro, à CMRJ é dado atuar no 

âmbito das competências conferidas pela CF/88 aos Municípios, ao tratar 

organização político-administrativa da Federação.  

O art. 30 da CF/88 dispõe o seguinte: 

“Art. 30. Compete aos Municípios: 
I - legislar sobre assuntos de interesse local; 
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; 
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como 
aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas 
e publicar balancetes nos prazos fixados em lei; 
IV - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação 
estadual; 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de 
transporte coletivo, que tem caráter essencial; 
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; 
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006) 
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, serviços de atendimento à saúde da população; 
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano; 

                                                
6
 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 9ª Ed. São Paulo: Malheiros, 1992. p. 419. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc53.htm#art1
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IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, 
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.” 

 

O dispositivo colacionado traz as chamadas competências municipais, que 

orientam a atuação das câmaras municipais do país. Em outras palavras, define os 

limites constitucionais para a produção de leis e atos normativos, dispondo sobre 

quais matérias pode o Município legislar.  

Especial atenção merecem os incisos I e II, segundo os quais compete aos 

municípios (i) legislar sobre assuntos de interesse local; e (ii) suplementar a 

legislação estadual e federal no que couber. A interpretação desses dispositivos 

vem sendo balizada pelo Supremo Tribunal Federal - STF que, em diversas 

ocasiões, traz esclarecimentos sobre a abrangência da expressão interesse local, 

bem como define limites para a suplementação, pelos municípios, da legislação dos 

demais entes federativos.  

Destacamos alguns julgados nesse sentido: 

“O Município é competente para legislar sobre meio ambiente com 
União e Estado, no limite de seu interesse local e desde que tal 
regramento seja e harmônico com a disciplina estabelecida pelos 
demais entes federados (art. 24, VI, c/c 30, I e II, da CRFB).” 
[RE 586.224, rel. min. Luiz Fux, j. 5-3-2015, P, DJE de 8-5-2015, Tema 
145.] 
 
“Definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de 
instituições bancárias. Competência do Município para legislar. 
Assunto de interesse local. Ratificação da jurisprudência firmada por 
esta Suprema Corte.” 
[RE 610.221 RG, rel. min. Ellen Gracie, j. 29-4-2010, P, DJE de 20-8-
2010, Tema 272.] 
 
“Os Municípios têm autonomia para regular o horário do comércio 
local, desde que não infrinjam leis estaduais ou federais válidas, pois a 
Constituição lhes confere competência para legislar sobre assuntos de 
interesse local.” 
[AI 622.405 AgR, rel. min. Eros Grau, j. 22-5-2007, 2ª T, DJ de 15-6-
2007.] 
 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=8399039
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=613639
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Ademais, o STF tem prestigiado iniciativas regionais e locais, conferindo 

interpretação cada vez mais ampla ao termo interesse local, salvo em casos que 

ofendam norma expressa e inequívoca da CF/887.  

Já a LOM, editada em consonância com a sistemática definida pela CF/88, 

traz, em seu art. 30, o rol de matérias inseridas na competência do Município. Trata-

se de dispositivo fundamental para orientar a atuação dos parlamentares cariocas, 

na medida em que dispõe, de forma detalhada e extensa, sobre as matérias 

inseridas na órbita de interesses da Cidade. 

Traçado um panorama geral sobre as competências municipais, ou seja, as 

matérias sobre as quais pode o Município - e, em última análise, a CMRJ - se 

imiscuir sem violar o pacto federativo e a autonomia dos demais entes, passamos 

ao processo de elaboração de normas no Município do Rio de Janeiro.  

III – O PROCESSO LEGISLATIVO NA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE 

JANEIRO 

No que se refere ao processo legislativo municipal, convém observar que a 

CF/88 trata especificamente do processo legislativo federal, que acontece, via de 

regra, no âmbito do Congresso Nacional (composto pela Câmara dos Deputados e 

pelo Senado Federal). Tais normas, apesar de não se referirem especificamente 

aos municípios, são consideradas pelo STF como normas de observância 

obrigatória, em função do princípio da simetria. Veja-se:  

“A Constituição do Brasil, ao conferir aos Estados-membros a 
capacidade de auto-organização e de autogoverno – art. 25, caput –, 
impõe a obrigatória observância de vários princípios, entre os quais o 
pertinente ao processo legislativo. (...) [ADI 1.594, rel. min. Eros Grau, 
j. 4-6-2008, P, DJE de 22-8-2008.] = ADI 291, rel. min. Joaquim 
Barbosa, j. 7-4-2010, P, DJE de 10-9-2010 

Vale dizer, os estados e municípios, ao editarem suas constituições e leis 

orgânicas, devem seguir os parâmetros e garantias mínimas fixados pela CF/88 

para o processo legislativo. Nesse sentido, a LOM foi editada, dispondo sobre o 

                                                
7
 Nesse sentido, destacamos relevante precedente da Corte Suprema: ADI 4060, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal 

Pleno, julgado em 25/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-081  DIVULG 30-04-2015 PUBLIC 04-05-2015. 

http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/obterInteiroTeor.asp?id=542875&codigoClasse=504&numero=1594&siglaRecurso=&classe=ADI
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=614078
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regramento do processo de elaboração de leis na Cidade do Rio de Janeiro, sem 

perder de vista as balizas dispostas pela Carta Maior.  

Tendo-se em vista esta premissa, o processo legislativo que ocorre na CMRJ 

pode ser descrito como o sistema de elaboração de leis e demais espécies 

normativas aplicáveis ao Município, conforme regramento disposto na LOM, 

observados os preceitos constitucionais.  

1. Proposições e Espécies Normativas 

Segundo o art. 67 da LOM, o processo legislativo na CMRJ compreende a 

elaboração de: 

“I - emendas à Lei Orgânica;  
II - leis complementares;  
III - leis ordinárias;  
IV - leis delegadas;  
V - decretos legislativos;  
VI - resoluções.” 
 

É importante destacar que o termo proposição legislativa se refere a qualquer 

matéria submetida à apreciação de uma Casa Legislativa. As principais proposições 

legislativas são as que se destinam a originar normas jurídicas abstratas, tais como 

leis ordinárias e leis complementares. Essas proposições são denominadas de 

espécies normativas (elencadas no art. 67 da LOM acima). 

Contudo, nem toda proposição legislativa pode ser classificada como espécie 

normativa. No âmbito da CMRJ, podemos citar como exemplo as indicações, 

moções e requerimentos, que carecem de abstração, mas não deixam de ser 

importantes instrumentos à disposição dos parlamentares. 

Independentemente da proposição e do procedimento a ser adotado para sua 

tramitação, o art. 78 da LOM determina o seguinte:  

“Art. 78 – Todas as deliberações da Câmara Municipal passarão por 

duas discussões, excetuando-se os requerimentos, que terão votação 

única, sem discussão”.  
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Podemos extrair do dispositivo que todas as deliberações da CMRJ passarão 

por duas discussões seguidas de duas votações. Conforme já se expôs, a referida 

norma decorre da ausência de uma casa revisora no âmbito do Município 

(Legislativo Unicameral).  

Em relação ao quórum a ser adotado para as deliberações do Plenário, o art. 

17 do RI dispõe:  

“Art. 17 - As deliberações do Plenário serão tomadas: 
I - por maioria simples de votos; 
II - por maioria absoluta de votos; 
III - por dois terços dos votos da Câmara Municipal.” 
 

A chamada maioria simples exige, presente metade mais um dos vereadores 

(26 vereadores), o voto mínimo de metade mais um do total de vereadores 

presentes. Já a maioria absoluta dos votos exige o voto mínimo de metade mais um 

do total de vereadores. 

Via de regra, as deliberações do Plenário serão tomadas por maioria simples 

de votos, ressalvadas as hipóteses em que a LOM e o RI exigirem expressamente 

um quórum diferenciado. O art. 18 do RI dispõe sobre matérias que dependem da 

aprovação pela maioria absoluta dos vereadores (inciso I), pelo voto mínimo de dois 

terços (inciso II) e pelo voto favorável de dois terços (inciso III).  

Passamos, a seguir, à análise das principais características de cada uma das 

espécies normativas previstas no âmbito da CMRJ, bem como das proposições 

legislativas que não se enquadram nesse conceito (indicações, moções e 

requerimentos). 

1.1. Emenda à Lei Orgânica do Município  

A CF/88, em seu art. 29, determina que “o Município reger-se-á por lei 

orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada 

por dois terços dos membros da CMRJ, que a promulgará”. Em consonância com 

tais diretrizes, e em atenção ao paralelismo de formas, as emendas à LOM devem 

obedecer aos mesmos requisitos para uma tramitação regular.  
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No que se refere à iniciativa para propor esse tipo de espécie normativa, 

veja-se o art. 68 da LOM:  

“Art. 68 - A Lei Orgânica poderá ser emendada mediante proposta:  
I - de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;  
II - do Prefeito;  
III - da população, subscrita por três décimos por cento do eleitorado 
do Município, registrado na última eleição, com dados dos respectivos 
títulos de eleitores.” 

  

Quanto às chamadas limitações circunstanciais para a alteração da LOM, o § 

1º dispõe: 

“§1º A Lei Orgânica não poderá ser emendada na vigência de 
intervenção estadual, de estado de defesa ou de estado de sítio.”  

 

A esse respeito, destacamos o Parecer nº 003/2018 da Procuradoria da 

CMRJ, formulado em decorrência de questão de ordem sobre os efeitos jurídicos da 

intervenção federal instituída pelo Decreto Presidencial nº 9.288/2018. O parecer 

consignou entendimento no sentido de que a intervenção federal não repercute no 

processo legislativo de emenda à LOM, o que somente seria possível na hipótese 

de intervenção estadual. 

No que se refere às limitações materiais para a proposta de emenda, o §4º 

estabelece: 

“§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente 
a:  
I - arrebatar ao Município qualquer porção de seu território;  
II - abolir a autonomia do Município;  
III - alterar ou substituir os símbolos, ou a denominação do Município.  

 

Por fim, o §5º determina que “a matéria constante de proposta de emenda à 

LOM rejeitada ou havida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na 

mesma sessão legislativa.” 
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1.2. Leis Municipais 

As leis municipais podem ser ordinárias ou complementares, a depender de 

sua forma de tramitação.  

1.2.1. Iniciativa 

Via de regra, a iniciativa – prerrogativa para propor uma lei – das leis 

complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da CMRJ, ao 

Prefeito e aos cidadãos, nos casos e na forma previstos na LOM (art. 69). Contudo, 

o art. 71 da LOM traz as hipóteses em que a iniciativa para a propositura de leis 

municipais fica reservada ao Prefeito. São elas: 

“Art. 71 - São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que:  
I - fixem ou modifiquem os quantitativos de cargos, empregos e 
funções públicas na administração municipal, ressalvado o disposto no 
art. 55, IV;  
II - disponham sobre:  
a) criação de cargos, funções ou empregos na administração direta e 
autárquica ou aumento, ou reajuste de sua remuneração;  
b) criação, extinção e definição de estrutura e atribuições das 
secretarias e órgãos de administração direta, indireta e fundacional;  
c) concessão de subvenção ou auxílio, ou que, de qualquer modo, 
aumentem a despesa pública;  
d) regime jurídico dos servidores municipais  
e) as matérias constantes do art. 44, incisos II, III, VI e X.  
VII - disponham sobre anistias fiscais e remissão de dívidas de 
créditos tributários.  
 
“Art. 44 - Cabe à Câmara Municipal, com a sanção do Prefeito, legislar 
sobre todas as matérias de competência do Município e especialmente 
sobre: 
(...) 
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, 
operações de crédito e dívida pública;  
III - políticas, planos e programas municipais, locais e setoriais de 
desenvolvimento; 
(...) 
VI- organização e funcionamento da Procuradoria Geral do Município, 
observado o disposto no art. 134, § 5º; 
(...) 
X - matéria financeira e orçamentária;” 
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A respeito da iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo para legislar 

sobre políticas e programas municipais, destacamos Estudo Técnico nº 

05/2016/CAL/MD/CMRJ8, elaborado pela Consultoria Legislativa, que, em 

consonância com a jurisprudência dos tribunais, aborda uma nova ótica 

interpretativa conferida ao art. 71, II, “e”, combinado com o art. 44, III, da LOM.  

O §1º do art. 71 da LOM determina que a iniciativa privativa conferida ao 

Prefeito na proposição de leis não elide o poder de emenda da CMRJ. Vale dizer, 

aos parlamentares é conferida a garantia de alterar projetos propostos pelo Poder 

Executivo. Contudo, a teor do art. 72, I, eventuais emendas parlamentares em 

projetos de iniciativa exclusiva do Poder Executivo não poderão implicar em 

aumento da despesa prevista inicialmente. 

1.2.2. Iniciativa Popular 

No que se refere à prerrogativa conferida aos cidadãos para a propositura de 

leis – iniciativa popular –, a forma de seu exercício está prevista no art. 80 da LOM, 

a saber: 

“Art. 80 – (...) 
I - pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito 
por cinco por cento do eleitorado do Município, ou de bairros; 
II - por entidade representativa da sociedade civil, legalmente 
constituída, que apresente projeto de lei subscrito por metade mais um 
de seus filiados; 
III - por entidades federativas legalmente constituídas que apresentem 
projeto de lei subscrito por um terço dos membros de seu colegiado.” 
 

A Resolução nº 1.143, de 28 de maio 2009, dispõe sobre o modo pelo qual os 

projetos de iniciativa popular serão defendidos na tribuna da CMRJ por um dos seus 

signatários. 

Ressalvadas as competências privativas e reservadas previstas na LOM, o 

direito de iniciativa popular pode ser exercido em qualquer matéria de interesse 

específico do Município, da Cidade ou de bairros, incluindo: 

                                                
8
 Disponível na página da Consultoria e Assessoramento Legislativo, no site da CMRJ (www.camara.rj.gov), 

através do link: http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/file/doc/ETEC-0052016.pdf (acesso em 18/01/2021) 

http://www.camara.rj.gov/
http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/file/doc/ETEC-0052016.pdf
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 matéria não regulada por lei; 

 matéria regulada por lei que pretenda modificar ou revogar; 

 emenda à LOM; 

 realização de consulta plebiscitária à população; e 

 submissão a referendo popular de leis aprovadas. 

Quanto à realização de consulta plebiscitária da população sobre questão 

relevante para os destinos do Município, o art. 81 da LOM exige a apresentação de 

proposição devidamente fundamentada de um terço dos vereadores ou de cinco por 

cento dos eleitores do Município, bem como aprovação pela maioria absoluta dos 

membros da CMRJ. Em caso de aprovação, o plebiscito será organizado pelo 

Tribunal Regional Eleitoral - TRE, na forma dos parágrafos do art. 81 da LOM.  

1.2.3. Leis Ordinárias 

Quando falamos apenas em lei, estamos nos referindo à espécie normativa 

lei ordinária. Os projetos de lei destinam-se a regular toda matéria legislativa de 

competência da CMRJ e sujeita à sanção do Prefeito. É a regra geral, de modo que 

sua tramitação segue o chamado procedimento ordinário.  

Tal como todas as demais espécies normativas na CMRJ, um projeto de lei 

ordinária deve ser discutido e votado em dois turnos, aprovado por maioria simples 

de votos. 

1.2.4. Leis Complementares 

As leis complementares destinam-se a regular matéria legislativa a que a 

LOM confere relevo especial e exige rito diferenciado para sua tramitação e 

aprovação.  

As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta, em dois 

turnos, com intervalo de quarenta e oito horas (mínimo) entre cada um desses 

turnos, e recebe numeração distinta das leis ordinárias.  

A LOM elenca, no parágrafo único de seu art. 70, um rol de matérias que 

devem ser tratadas mediante lei complementar:  

“Art. 70 (...) 
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Parágrafo único - São leis complementares, entre outras previstas 
nesta Lei Orgânica:  
I - a lei orgânica do sistema tributário;  
II - a lei orgânica do Tribunal de Contas do Município e de sua 
Procuradoria Especial;  
III - a lei orgânica da Procuradoria Geral do Município;  
IV - o estatuto dos servidores públicos do Município;  
V - o plano-diretor da Cidade;  
VI - a lei orgânica da Guarda Municipal;  
VII - o código de administração financeira e contabilidade pública;  
VIII - o código de licenciamento e fiscalização;  
IX - o código de obras e edificações.” 
 

Trata-se de um rol não exaustivo, já que a própria LOM traz, em outras 

passagens, exigência de lei complementar para matérias específicas. Alguns 

exemplos: 

“Art. 67 (...) 
§ 1º - Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, 
alteração e consolidação das leis municipais. (Ver Lei Complementar 
nº 48, de 2000, alterada pela Lei Complementar nº 51, de 2001)”  
 
“Art. 102. (...) 
§ 1º - O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe forem 
conferidas por lei complementar, auxiliará o Prefeito sempre que for 
por ele convocado para missões especiais.” 
 
“Art. 148 - A prestação de serviços públicos poderá ser delegada a 
particular mediante concessão ou permissão, através de processo 
licitatório, na forma da lei. 
(...) 
§ 2º - Lei complementar disporá sobre o regime da concessão, 
permissão ou autorização de serviços públicos, o caráter essencial 
desses serviços, quando assim o determinar a legislação federal, o 
caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições 
de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão, permissão ou 
autorização.” 

1.2.5. Paralelismo de Formas 

Segundo Paulo Bonavides9, é o princípio segundo o qual um ato jurídico só 

se modifica mediante o emprego de formas idênticas àquelas adotadas para 

elaborá-lo. No âmbito das espécies normativas significa que, se a LOM exige que 

determinada matéria seja tratada por uma espécie normativa específica, essa 

                                                
9
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 18ª Ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 206. 
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matéria só poderá ser alterada e revogada por proposição da mesma espécie. 

Exemplo: uma lei complementar só pode ser alterada por outra lei complementar, 

nunca por uma lei ordinária. 

A título ilustrativo, podemos nos perguntar: se a LOM exige que o Estatuto 

dos Servidores Públicos do Município seja tratado por lei complementar, como 

explicar a vigência da Lei nº 94/79 (uma lei ordinária)? Trata-se aqui do fenômeno 

da recepção. A Lei nº 94/79 é anterior à LOM vigente, portanto anterior à exigência 

para que esse tema fosse tratado por lei complementar. Sob o prisma do 

ordenamento jurídico da época, a Lei nº 94/79 foi editada de forma regular. Portanto, 

com o advento da LOM de 1989, o Estatuto foi recepcionado como lei 

complementar.  

1.3. Lei Delegada 

A lei delegada é uma norma elaborada pelo Poder Executivo, em decorrência 

de uma delegação de funções conferidas pelo Poder Legislativo. Para que essa 

delegação ocorra, a LOM prevê, em seu art. 75, um procedimento específico: (i) o 

Prefeito deve enviar uma mensagem com pedido de concessão de delegação de 

determinado assunto; (ii) O Plenário da CMRJ irá deliberar sobre a delegação e, se 

for o caso, expedir um decreto legislativo, com os limites e termos de seu exercício; 

(iii) o projeto de lei delegada será apresentado à CMRJ pelo Prefeito, caso o decreto 

legislativo que lhe concedeu a delegação determine o exame pelo parlamento; (iv) a 

apreciação pela CMRJ deverá ocorrer em votação única, vedada qualquer emenda, 

dando-se a aprovação por maioria absoluta. 

Os projetos de lei delegada não poderão tratar de matérias de competência 

exclusiva da CMRJ (aquelas previstas no art. 45 da LOM), de matérias reservadas à 

lei complementar, tampouco sobre alguns assuntos específicos, vedados pelo §1º 

do art. 75 da LOM, tais como: matéria tributária; leis orçamentárias; aquisição e 

alienação de bens móveis, imóveis e semoventes; desenvolvimento urbano, 

zoneamento e edificações; uso e parcelamento do solo e licenciamento e 

fiscalização de obras em geral; e meio ambiente. 
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A título de curiosidade, destacamos que, sob a égide da atual LOM, nenhum 

projeto de lei delegada tramitou na CMRJ.  

1.4. Decreto Legislativo 

Conforme disposto no art. 76 da LOM, destinam-se os decretos legislativos a 

regular, entre outras, as matérias de exclusiva competência da CMRJ que tenham 

efeitos externos. Para melhor compreender a abrangência do instrumento, 

colacionamos algumas hipóteses de decreto legislativo previstas nos incisos do art. 

76:  

● concessão de licença ao Prefeito e ao Vice-Prefeito para afastamento do 

cargo ou ausência do Município por mais de quinze dias; 

● convocação dos Secretários Municipais para prestar informações à CMRJ 

sobre matéria de sua competência; 

● aprovação ou rejeição das contas do Município;  

● aprovação dos nomes dos Conselheiros do TCM/RJ;  

● aprovação de lei delegada; 

● modificação da estrutura e dos serviços da CMRJ; 

● formalização de resultado de plebiscito; e 

● concessão de títulos honoríficos. 

Destacamos, ainda, a competência exclusiva da CMRJ para sustar os atos 

do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de 

delegações legislativas (art. 45, inciso X, da LOM), exercida tipicamente por meio de 

decreto legislativo.  

1.5. Resoluções 

Os projetos de resolução destinam-se a regular matérias da administração 

interna da CMRJ e de seu processo legislativo. Dividem-se as resoluções da CMRJ 

em: (i) resoluções da Mesa Diretora, dispondo sobre matéria de sua competência; e 

(ii) resoluções do Plenário, que podem ser propostas por qualquer Vereador ou 

comissão. 
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O RI da CMRJ é um exemplo de resolução plenária e, portanto, somente 

poderá ser alterado, reformado ou substituído através de outro projeto de resolução. 

O art. 387 do RI disciplina regras específicas para a tramitação de projeto de 

resolução com esse fim.  

Destacamos também outra relevante resolução da Casa: a Resolução nº 

1.133/2009, que criou o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar no âmbito da 

CMRJ. Trata-se de órgão de caráter disciplinar, encarregado de zelar pela 

observância dos preceitos de ética e decoro parlamentar pelos Vereadores. O 

Conselho compõe-se de sete membros titulares e três suplentes eleitos pelo 

Plenário, com mandato de duas sessões legislativas. A eleição ocorrerá na semana 

seguinte à eleição das comissões permanentes. A Resolução nº 1.133/2009 

estabelece as práticas vedadas aos vereadores, os atos incompatíveis com o 

decoro parlamentar, as penalidades aplicáveis e as normas do processo disciplinar. 

1.6. Requerimentos 

Requerimentos são proposições formuladas por qualquer Vereador ou 

comissão, dirigidas ao Presidente da Casa ou à Mesa Diretora, sobre matéria de 

competência da CMRJ.  

Os requerimentos, quanto à forma, podem ser verbais ou escritos. Quanto à 

competência para decidi-los, podem ser sujeitos a despacho de plano do Presidente 

ou sujeitos a deliberação do Plenário. 

Veja-se alguns exemplos de requerimentos despachados de plano pelo 

Presidente (o rol completo encontra-se no art. 206 do RI): 

● requerimento de retificação de ata;  

● verificação de presença; 

● verificação nominal de votação;  

● retirada da pauta, pelo autor, de proposição sem parecer;  

● inscrição em ata de voto de pesar;  

● convocação de sessão extraordinária;  
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● justificação de falta do Vereador às sessões plenárias ou reuniões de 

comissões; e 

● constituição de comissão parlamentar de inquérito. 

Por outro lado, veja-se exemplos de requerimentos que dependem de 

deliberação do Plenário (todas as hipóteses encontram-se previstas no art. 208 do 

RI):  

● inclusão de projeto na pauta, em regime de urgência; 

● adiamento de discussão ou votação de proposições;  

● votação de emendas em bloco ou em grupos definidos;  

● encerramento de discussão de proposição;  

● inversão da pauta; e 

● retirada pelo autor de proposição com parecer.  

Os requerimentos que dependem de deliberação do Plenário não admitem 

discussão, encaminhamento de votação ou declaração de voto, e terão votação 

única. 

1.7. Indicações 

A indicação é o instrumento utilizado pelo Vereador para sugerir aos poderes 

competentes a adoção de medidas de interesse público. Trata-se de um instrumento 

de diálogo entre os poderes, para solicitar providências sobre determinado assunto.  

As indicações terão aprovação automática, bastando que seja enviada para 

publicação no Diário Oficial da Câmara - DCM/RJ. A esse respeito, destacamos que 

não há limite para a apresentação de indicações pelos vereadores, mas a 

publicação não poderá ultrapassar o número de vinte por edição do DCM/RJ. 

Ademais, as indicações deverão enunciar à qual Secretaria Municipal ou 

órgão da Administração Indireta se destinam (Ato nº 58/2006). 
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1.8. Moções 

Moção é a proposição através da qual o Vereador expressa seu regozijo, 

congratulação, louvor ou pesar (arts. 209 e 210 do RI). Apresentada à Mesa 

Diretora, é imediatamente despachada pelo Presidente e enviada à publicação (tal 

como a indicação, tem aprovação automática e não poderá ultrapassar o número de 

vinte por edição do órgão oficial da CMRJ).  

Quando seus autores pretenderem traduzir manifestações coletivas da 

CMRJ, a moção deverá ser assinada, no mínimo, pela maioria absoluta dos 

Vereadores. 

1.9. Emendas e Substitutivos 

Todas as espécies normativas podem sofrer alteração na sua redação em 

algum momento do curso da tramitação. Essas alterações podem se dar por meio 

de substitutivos ou emendas. 

Nos termos do art. 220 do RI, os substitutivos destinam-se a substituir, no 

todo ou em parte, substancial ou formalmente, projetos em tramitação, guardando 

relação direta com a matéria que pretendem substituir. É importante destacar que o 

texto de um substitutivo não pode conter sentido contrário à proposição original a 

que se refere. Vale ressaltar, ainda, que a aprovação de substitutivo retira autoria da 

proposição inicial, passando a constar apenas o nome do autor do novo texto. 

Já as emendas, com previsão no art. 221 do RI, destinam-se a suprimir, 

substituir ou modificar dispositivo de projetos (emendas modificativas), a 

acrescentar-lhes novas disposições (emendas aditivas) ou, no caso de redação-

final, a sanar vício de linguagem, incorreção de técnica legislativa ou lapso 

manifesto, incoerência notória ou contradição evidente.  

As emendas poderão ser objeto de proposta de comissão permanente, para 

supressão, substituição, modificação ou adição de expressões ou palavra do texto 

sob seu exame. 
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2. Protocolo das Proposições Legislativas 

Pode-se dizer que o processo legislativo propriamente dito tem como marco 

inicial o protocolo da proposição que se pretende aprovar. Esta etapa deverá 

observar as disposições estabelecidas pelo Ato da Mesa Diretora nº 7/2010. 

Via de regra, as proposições legislativas serão entregues à Mesa Diretora em 

Plenário, no decurso das sessões ordinárias e extraordinárias, digitadas em papel 

timbrado em uma via e, simultaneamente, deverão ser apresentados 

obrigatoriamente os respectivos comprovantes eletr nicos de envio à Secretaria 

Geral da Mesa Diretora por meio do novo Sistema de Processamento Legislativo.  

São dispensados da prévia apresentação do comprovante de envio 

eletr nico, em Plenário, as emendas, subemendas e requerimentos não numerados, 

os quais deverão ser encaminhados por via eletr nica em momento posterior 

imediato. 

O encaminhamento eletr nico contemplará, identicamente ao convencional, o 

texto normativo da proposição, a justificativa, seus anexos, legislação citada, mapas 

e documentos inclusos, se houver.  

 os casos de redação do vencido e redação final de projetos legislativos, 

pareceres escritos, recursos e atas de comissões permanentes e temporárias, 

também aplica-se a exigência da apresentação simultânea do respectivo 

comprovante de envio eletr nico, sem o qual não será recebido o texto impresso em 

papel.  

 a entrega de relatórios de comissões temporárias, observar-se-ão:  

● Para o relatório final e voto em separado, quando houver: É exigível o 

comprovante do prévio encaminhamento por via eletr nica para o 

recebimento do texto impresso em papel; e 

● Para a documentação anexa:   facultado o envio por meio eletr nico ou a 

gravação em meio magnético (CD), concomitantemente à entrega dos papéis 

impressos e fotográficos.  
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3. Despacho da Presidência 

Ao teor do art. 194, do RI, a Presidência realizará uma análise preliminar 

sobre os aspectos essenciais de regularidade da proposição, que caso não sejam 

atendidos, ensejarão a sua imediata restituição ao autor, nos seguintes termos: 

“Art. 194 - Serão restituídas ao autor as proposições:  
I - manifestamente anti-regimentais, ilegais ou inconstitucionais;  
II - que, aludindo a lei ou artigo de lei, decreto, regulamento, ato, 
contrato  
ou concessão, não tragam em anexo a transcrição do dispositivo 
aludido;  
III- quando, em se tratando de substitutivo ou emenda, não guardem 
direta relação com a proposição a que se referem;  
IV - quando consubstanciem matéria anteriormente rejeitada ou vetada 
e com veto mantido, salvo as referidas no art. 197 e as de autoria do 
Prefeito;  
V - que infrinjam o disposto no art. 219, § 4o. 
§ 1o - As razões da devolução ao autor de qualquer proposição nos 
termos do presente artigo deverão ser devidamente fundamentadas 
pelo Presidente, por escrito.  
§ 2o -  ão se conformando o autor da proposição com a decisão do 
Presidente de devolvê-la, poderá recorrer do ato ao Plenário, no prazo 
de dois dias úteis após a publicação.”  

No que concerne aos requisitos estabelecidos pelo inciso I, quanto aos 

conceitos de “manifestamente anti-regimentais, ilegais ou inconstitucionais”, deve-se 

observar os Precedentes Regimentais nºs 36, 37 e 38 desta Casa de Leis.    

De outra forma, atendidos os requisitos preliminares de regularidade da 

proposição, a Presidência o encaminhará à Diretoria de Comissões que, por sua 

vez, a distribuirá para as comissões, na forma regimental (art. 233, RI). 

4. Consultoria e Assessoramento Legislativo 

Após o despacho presidencial e antes de ser remetida às comissões, a 

Diretoria de Comissões distribuirá a proposição à Consultoria e Assessoramento 

Legislativo, na forma do art. 233, §1°, do RI, que a instruirá preliminarmente com 

informações de caráter técnico e jurídico. 

Excepcionalmente, independerá de informação da Consultoria e 

Assessoramento Legislativo o projeto de autoria de todas as comissões 
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competentes para falar sobre a matéria nele consubstanciada, sendo considerado 

em condições de figurar na Ordem do Dia (art. 233, §2º, do RI). 

A informação da Consultoria conterá, precipuamente, as seguintes análises: 

 eventuais similaridades com outros projetos de lei em trâmite na CMRJ, ou 

com leis em vigor, destacando, quando for o caso, a possibilidade de 

aplicação do Precedente Regimental no 27/200510 por parte da Comissão de 

Justiça e Redação; 

 requisitos de técnica legislativa, estabelecidos pela Lei Complementar no 

48/2000, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação 

das leis municipais; 

 requisitos regimentais da CMRJ; 

 competência sobre a matéria objeto da proposição; 

 iniciativa para a propositura da proposição; 

 adequação da espécie normativa eleita pelo legislador; 

 legislação específica atinente ao tema, quando houver; 

 considerações técnicas sobre a compatibilidade da proposição com as 

demais normas do ordenamento jurídico vigente, quando necessárias, 

apontando possíveis inconstitucionalidades com base em pesquisas 

jurisprudenciais sobre o tema e auxiliando no controle prévio de 

constitucionalidade.   

Vale destacar que as informações de caráter técnico jurídico prestadas pela 

Consultoria e Assessoramento Legislativo não possuem caráter vinculante em 

relação aos demais órgãos da Casa, sendo publicadas no DCM/RJ em sessão 

própria. 

Ademais, também são funções da Consultoria e Assessoramento Legislativo, 

de acordo com o Decreto Legislativo nº 26/91, anexo II, item 3.3: 

 
I - assessorar a Mesa Diretora e os Vereadores na elaboração de 
parecer e projetos legislativos; 
II - atender a consultas sobre métodos e técnicas legislativas; 

                                                
10

 O referido Precedente Regimental determina o apensamento ou arquivamento de proposições cujo objeto seja 
similar a outras em tramitação ou já em vigor. Mais esclarecimentos no Título IV, Capítulo 2, deste trabalho.  
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III - emitir pareceres sobre anteprojetos, projetos, resoluções, estudos 
e projetos diversos sob o aspecto legislativo; 
IV - elaborar anteprojetos de leis, resoluções, proposições, pareceres e 
instrumentos legais diversos, quando solicitados pela Mesa; 
V - realizar pesquisas e estudos técnicos nas diversas áreas do 
conhecimento para subsidiar a elaboração de projetos, objetivando o 
aperfeiçoamento das técnicas legislativas. 

 

5. Comissões 

As comissões da CMRJ encontram disciplina normativa, basicamente, do art. 

56 ao art. 127 do RI. O art. 56 dispõe que: “Comissões são órgãos técnicos 

constituídos pelos membros da CMRJ, em caráter permanente ou transitório, e 

destinados a proceder a estudos, realizar investigações e representar a Câmara 

Municipal”. 

As comissões previstas no RI — conforme o seu art. 57 — são as 

permanentes e as transitórias (ou Temporárias). 

As transitórias se subdividem em especiais, de representação, parlamentar 

de inquérito, de mérito e representativa. Ainda que não elencada no rol do art. 57, 

trataremos também da Comissão Processante (tanto a dedicada ao processo de 

destituição de membro da Mesa Diretora, quanto a vocacionada à apuração de 

denúncia de infração político-administrativa do Prefeito). 

5.1. Comissões Permanentes 

As comissões permanentes, em número atual de 26, são compostas por três 

vereadores: Presidente, Vice-Presidente e Vogal. A relação das comissões 

permanentes encontra-se no art. 58 do RI. 

Cada vereador deverá participar da constituição de, pelo menos, uma 

comissão permanente, não podendo, todavia, pertencer a mais de três. O art. 23 e o 

art. 58, § 2°, do RI, vedam a participação de membros efetivos da Mesa Diretora em 

comissões permanentes.  

A composição das comissões permanentes é feita de comum acordo pelos 

líderes, assegurando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional dos 
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partidos ou dos blocos parlamentares. Caso não haja acordo, procede-se a eleição. 

Em caso de acordo, a constituição das comissões ocorre na primeira semana da 

Sessão Legislativa, caso contrário, na semana seguinte. Após a constituição, as 

comissões se reunirão sob a presidência do membro mais idoso para eleição do 

Presidente e do Vice-Presidente. Conforme o item “1.1” do Anexo ao Precedente 

Regimental nº 49/2009, a reunião para instalação e eleição interna demanda a 

publicação do Edital de Convocação pelo membro mais idoso, que não a fazendo 

dentro de 24 horas após a constituição da Comissão, poderá ser requerida também 

pela maioria dos seus membros. 

Nos termos do art. 67 do RI, o DCM/RJ publicará, em todas as suas edições, 

a constituição das comissões permanentes, salvo motivo relevante. 

A destituição de seus membros ocorre em caso de ausência a cinco reuniões 

ordinárias consecutivas, por petição de qualquer vereador ao Presidente da CMRJ. 

O Vereador destituído por tal razão não poderá ser designado para integrar 

nenhuma outra comissão permanente até o final da sessão legislativa. 

Às comissões permanentes compete: estudar proposições e outras matérias 

submetidas ao seu exame, dando-lhes parecer e oferecendo-lhes substitutivos ou 

emendas, quando julgar oportuno; promover estudos, pesquisas e investigações 

sobre questões de interesse público, relativas à sua competência; e tomar a 

iniciativa da elaboração de proposições ligadas ao estudo de tais questões ou 

decorrentes de indicação da CMRJ ou de dispositivos regimentais. 

As atribuições específicas de cada comissão estão elencadas no art. 69 do 

RI; sendo-lhes vedado, ao apreciar proposições ou matérias submetidas ao seu 

exame, opinar sobre aspectos que não sejam de sua atribuição específica. 

Na ausência do Presidente da Comissão, este será substituído pelo Vice-

Presidente; em caso de ausência de dois membros, não há reunião. Quando duas 

ou mais comissões permanentes apreciarem proposições ou qualquer matéria em 

reunião conjunta, a presidência dos trabalhos caberá ao mais idoso Presidente de 

comissão, dentre os presentes (conferir art. 77 do RI e item “1.3” do Anexo ao 

Precedente Regimental nº 49/2009).  
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As reuniões das comissões permanentes ocorrerão (art. 78 do RI):  

 ordinariamente, na sede da CMRJ, todas as segundas-feiras, a partir das 14 

horas; e  

 extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação escrita 

(conferir item “1.2” do Anexo ao Precedente Regimental nº 49/2009). 

As reuniões das comissões serão públicas (salvo quando, por deliberação da 

maioria dos seus membros, ameaçadas a autonomia e a liberdade de palavra e voto 

dos vereadores) e não poderão ocorrer simultaneamente com a Ordem do Dia das 

sessões da CMRJ.  

É permitido a qualquer vereador assistir às reuniões das comissões, tomar 

parte nas discussões, apresentar exposições escritas ou sugerir emendas. 

Os trabalhos das comissões serão iniciados com a presença da maioria dos 

seus membros. As suas deliberações ocorrem por maioria de votos e, em caso de 

empate, o Presidente poderá usar da faculdade de proferir o voto de desempate, ou 

adiar a votação da matéria até que venha a participar da votação o vereador cuja 

ausência ocasionou o empate.  

A Comissão que receber qualquer proposição ou documento enviado pelo 

Presidente da CMRJ poderá propor a sua aprovação ou rejeição (total ou parcial), 

apresentar projetos deles decorrentes, dar-lhes substitutivos e formular emendas e 

subemendas, bem como dividi-los em proposições autônomas11. Alteração proposta 

pelas comissões não poderá versar sobre matéria estranha à sua competência. 

As comissões, isoladamente, terão os seguintes prazos para emissão de 

parecer sobre as proposições e sobre as emendas oferecidas, salvo as exceções 

previstas no RI:  

 três dias, nas matérias em regime de urgência;  

 nove dias, nas matérias em regime de prioridade; e  

 quatorze dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária. 

                                                
11

 Sobre proposições autônomas, cf. Precedente Regimental nº 5/1993. 
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Para as matérias submetidas às comissões, deverão ser designados 

relatores dentro de 48 horas, exceto para as em regime de urgência e de prioridade, 

quando a designação será imediata. O relator terá, para apresentação do seu 

parecer escrito, os seguintes prazos:  

 um dia, nas matérias em regime de urgência;  

 cinco dias nas matérias em regime de prioridade; e  

 dez dias, nas matérias em regime de tramitação ordinária. 

Os prazos referidos acima são interrompidos pelo recesso parlamentar, 

exceto quanto aos projetos de lei de diretrizes orçamentárias e de lei orçamentária 

(art. 103 do RI). 

Após a apresentação de parecer pelo relator, a Comissão procederá sua 

votação: o parecer aprovado constituirá o parecer da Comissão; caso não acolhido, 

constituirá voto em separado. Para efeito de contagem, os votos serão 

considerados:  

 favoráveis: os “pelas conclusões” (quando discordar do fundamento do 

parecer, mas concordar com as conclusões); os “com restrições” (quando a 

divergência com o parecer não for fundamental), e os “em separado” (quando 

o voto apresentar fundamentação diversa da do parecer), não divergentes 

das conclusões; ou  

 contrários: os “vencidos”. 

Sempre que adotar parecer “com restrição”, está o membro da Comissão 

obrigado a anunciar em que consiste a sua divergência. 

As comissões poderão requisitar do Poder Executivo, por intermédio do 

Presidente da CMRJ, independentemente de manifestação do Plenário, todas as 

informações julgadas necessárias. Poderão, também, requerer ao Presidente da 

CMRJ a audiência ou colaboração12 de Secretário Municipal, dirigentes de 

                                                
12

 "Ao contrário do que sucede com as convocações emanadas de comissões parlamentares de inquérito, em 
que as pessoas -- além de intimadas a comparecer, sob pena de condução coercitiva -- estão obrigadas a 
depor, quando arroladas como testemunhas (ressalvado, sempre, em seu benefício, o exercício do privilégio 
constitucional contra a autoincriminação), cumpre observar que tais consequências não se registram, no plano 
jurídico, se tratar, como na espécie, de mero convite formulado por Comissão Permanente do Senado Federal, 
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autarquias e sociedades de economia mista ou empresas públicas, de instituições 

culturais e de outros órgãos para apreciação da matéria sujeita ao seu 

pronunciamento. 

A distribuição de matéria às comissões será feita pelo Presidente da CMRJ 

dentro de dois dias depois de recebida. Quando qualquer proposição for distribuída 

a mais de uma comissão, cada qual dará seu parecer separadamente, ouvindo-se 

em primeiro lugar a Comissão de Justiça e Redação. 

O parecer, que é o pronunciamento de comissão sobre matéria sujeita ao seu 

estudo, constará de três partes: “relatório”, em que se fará exposição da matéria em 

exame (dispensável nos pareceres de substitutivos, emendas ou subemendas); 

“voto do relator” em termos sintéticos, com a sua opinião sobre a conveniência ou 

rejeição, total ou parcial, da matéria, ou sobre a necessidade de se lhe dar 

substitutivo ou se lhe oferecerem emendas; e “conclusão”, com a assinatura dos 

vereadores que votarem a favor ou contra. 

O parecer da Comissão de Justiça e Redação (CJR) será pela 

constitucionalidade ou inconstitucionalidade, pela legalidade ou ilegalidade, ou pela 

regimentalidade ou antirregimentalidade das proposições; as demais Comissões 

emitirão parecer favorável ou contrário às proposições a elas distribuídas, como 

visto anteriormente. 

Concluído o parecer da CJR pela inconstitucionalidade, ilegalidade ou 

antirregimentalidade de qualquer proposição, subscrito pela unanimidade de seus 

membros, esta será tida como rejeitada e irá ao arquivo. Para os casos de parecer 

não unânime dos membros da CJR pela inconstitucionalidade, ilegalidade ou 

antirregimentalidade de qualquer proposição, caberá recurso ao Plenário pelo autor 

da proposição em 48 horas da publicação do parecer (art. 112 do RI). 

Das reuniões das Comissões lavrar-se-ão atas, as quais serão numeradas 

anualmente, a partir do número “1”, com o sumário do que nelas houver ocorrido. A 

ata da reunião anterior, uma vez lida, dar-se-á por aprovada independentemente de 

discussão e votação. As atas das reuniões serão publicadas no DCM/RJ e 
                                                                                                                                                  
que não dispõe dos poderes de coerção atribuídos a uma CPI." (HC 88.189-MC, rel. min. Celso de Mello, 
decisão monocrática, j. em 7 mar. 2006, DJ de 14 mar. 2006.) 
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consignarão, obrigatoriamente: hora e local da reunião; resumo do expediente; 

relação da matéria distribuída, nomes dos respectivos relatores e nomes dos 

autores; referência sucinta aos pareceres e às deliberações; e os nomes dos 

vereadores presentes. 

Destacamos as seguintes normas e dispositivos relacionados: arts. 64 e 65 

da LOM; arts. 58 a 113 do RI; Precedentes Regimentais nº 5/1993, nº 27/2005, nº 

31/2005, nº 43/2007, nº 49/2009, nº 55/2010, nº 57/2011, e 62/2015; Atos da Mesa 

Diretora nº 6/2001 e nº 1/2005; Ato do Presidente nº 38/2001. 

5.2. Comissões Transitórias (ou Temporárias)13 

5.2.1. Comissões Especiais 

As Comissões Especiais destinam-se à elaboração, apreciação e estudo de 

questões de interesse do Município e à tomada de posição da CMRJ em outros 

assuntos de reconhecida relevância, não sendo admitida a sua constituição para 

tratar de matéria de competência específica de comissão permanente. 

As Comissões Especiais serão constituídas mediante requerimento subscrito 

por um terço, no mínimo, dos membros da CMRJ. O referido requerimento deverá 

indicar, necessariamente, a finalidade da Comissão, devidamente fundamentada; o 

número de membros; e o prazo de funcionamento. 

Ao Presidente da CMRJ cabe designar, mediante indicação das lideranças, 

os vereadores que irão compor a Comissão14, assegurando-se, tanto quanto 

possível, a representação proporcional dos partidos e blocos parlamentares. A 

Presidência da Comissão compete ao primeiro signatário do requerimento que a 

propôs. 

Concluídos seus trabalhos, a Comissão Especial elaborará parecer sobre a 

matéria, enviando-o a publicação. Cabe assinalar que Comissão Especial possui 

iniciativa de proposições, conforme preceitua o art. 223, caput, do RI. 

                                                
13

 O RI da CMRJ utiliza a terminologia “Comissões Transitórias”, como se verifica na denominação do Capítulo 
III do seu Título V. Não obstante, alguns Precedentes Regimentais a elas se referem com a nomenclatura 
“Comissões Temporárias”, sem qualquer prejuízo ao seu significado. 
14

 Integrante da Mesa Diretora pode compor Comissão Especial (art. 23, parágrafo único, do RI), bem como 
Líder (art. 131 do RI). 
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Por fim, é importante registrar quatro casos de Comissão Especial previstos 

no RI: 

 compete à Comissão Especial constituída pelo Plenário elaborar projeto de 

deliberação (art. 213, § 2º, do RI); 

 compete à Comissão Especial — composta de nove membros e eleita pelo 

Plenário — emitir parecer, em 45 dias, sobre projetos de plano diretor, 

setoriais, regionais e locais que o Prefeito encaminhar à CMRJ (art. 346 do 

RI); 

 compete à Comissão Especial promover exame analítico e pericial dos atos e 

fatos geradores do endividamento do Município. Esta Comissão terá força 

legal de Comissão Parlamentar de Inquérito para os fins de requisição e 

convocação e atuará com o auxílio do TCM/RJ (art. 385, caput e § 1º, do RI); 

e 

 compete à Comissão Especial propor projeto de resolução para alteração, 

reforma ou substituição do RI, desde que para este fim constituída. Observe-

se, no entanto, que tal iniciativa não é exclusiva de Comissão Especial (art. 

387, caput c/c § 2º, IV, do RI). 

Destacamos as seguintes normas e dispositivos relacionados: arts. 114 a 

119, 213, 223, 346, 385 e 387 do RI; Ato do Presidente nº 14/2001; Precedentes 

Regimentais nº 15/1997, nº 34/2005, nº 43/2007, nº 44/2008, nº 49/2009, nº 

50/2009, e nº 53/2009. 

5.2.2. Comissão de Representação 

Nos termos do art. 120 do RI, as Comissões de Representação objetivam 

representar a CMRJ em atos externos de caráter social e serão constituídas por 

deliberação da Mesa Diretora, do Presidente ou a requerimento subscrito, no 

mínimo, pela maioria absoluta da CMRJ, independentemente de deliberação do 

Plenário.  

Os seus membros são designados de imediato pelo Presidente da CMRJ; 

valendo anotar que a Mesa Diretora poderá ter representantes em Comissão de 

Representação. 
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Destacamos as seguintes normas e dispositivos relacionados: art. 23, 

parágrafo único, art. 30, parágrafo único, III, “a”, art. 57, III, art. 120, art. 125, art. 

128, § 4º, art. 131, e art. 206, XIV, todos do RI. 

5.2.3. Comissão Parlamentar de Inquérito 

A Comissão Parlamentar de Inquérito15 (CPI) — decorrente da função 

fiscalizatória do Poder Legislativo16 — destina-se a apurar ou investigar, por prazo 

certo, fato determinado que se inclua na competência da CMRJ.  

A sua constituição se dá, independentemente de votação, sempre que o 

requerer pelo menos um terço dos membros da CMRJ. 

Fato determinado, nos termos do art. 121, § 1º, do RI, é “o acontecimento ou 

situação de relevante interesse para a vida pública, que estiver devidamente 

caracterizado no requerimento de constituição da comissão”. 

O prazo para a conclusão dos trabalhos da CPI é de 120 dias, prorrogável 

por até metade, mediante deliberação do Plenário, admitida a sua atuação durante o 

recesso parlamentar.17 

Quanto à composição, a CPI é conformada por cinco membros, admitidos 

dois suplentes, aplicando-se o critério de proporcionalidade das bancadas 

partidárias e/ou blocos parlamentares. Nesse aspecto, três pontos merecem ser 

ressaltados: a) a CPI não admite integrante da Mesa Diretora em sua composição 

(art. 23 do RI); b) cabe aos Líderes indicar os membros de seu partido nas CPIs, o 

que deve ocorrer no prazo de 48 horas da solicitação do Presidente da CMRJ (art. 

128, § 4º, do RI); e c) o primeiro signatário do requerimento de constituição é 

membro nato da CPI (item “1” do Precedente Regimental nº 20/2001). 

                                                
15

 A jurisprudência do STF considera a CPI como “expressão do postulado democrático” e uma “prerrogativa das 
minorias parlamentares” (cf. MS 24.831, rel. min. Celso de Mello, j. 22 jun. 2005, Plenário, DJ 4 ago. 2006; e ADI 
3.619, rel. min. Eros Grau, j. 1º ago. 2006, Plenário, DJ de 20 abr. 2007). 
16

 FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de direito constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. 
p. 644. 
17

 O STF possui jurisprudência no sentido de que a CPI, por se tratar de comissão temporária, não pode 
ultrapassar a legislatura em que foi instaurada; cf. HC 71.231, rel. min. Carlos Velloso, j. 5 maio 1994, Plenário, 
DJ de 31 out. 1996; e HC 71.261, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 11 maio 1994, Plenário, DJ de 24 jun. 1994. 
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As atribuições da CPI estão relacionadas no art. 122 do RI, valendo destacar: 

determinação de diligências, perícias e sindicâncias; oitiva de indiciados e 

testemunhas; e requisição de informações e documentos dos órgãos da 

administração direta, indireta e fundacional. O art. 223 do RI assegura à CPI a 

iniciativa de proposições. 

É importante assinalar que o STF conta com vasta jurisprudência a respeito 

dos poderes e limitações das CPIs. A seguir elencamos algumas das principais 

decisões proferidas sobre o tema: 

 CPI não está impedida de investigar fatos que se ligam, intimamente, com o 

fato principal — HC 71.231; 

 a existência simultânea de investigações instauradas por outros órgãos 

estatais não impede a instalação de CPI — MS 23.639; 

 CPI não pode decretar bloqueios de bens, prisões preventivas e buscas e 

apreensões de documentos de pessoas físicas ou jurídicas, sem ordem 

judicial — MS 23.455; 

 CPI não dispõe de poder para decretar prisão, salvo em caso de flagrante 

delito ou de ordem judicial — MS 23.452; e 

 em situações excepcionais, e desde que fundamentadamente, CPI dispõe de 

competência para decretar a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico 

(relacionado aos dados/registros telefônicos e, não, ao conteúdo das 

comunicações telefônicas) no que tange às pessoas por ela investigadas — 

MS 23.452. 

Ao término dos trabalhos, a Comissão encaminhará ao Presidente da CMRJ 

seu relatório e suas conclusões, que serão, imediatamente, publicados no DCM/RJ. 

A depender do caso, a CPI também poderá encaminhar suas conclusões à Mesa 

Diretora, ao Ministério Público, à Procuradoria Geral do Município, ao Poder 

Executivo, à Comissão Permanente com pertinência ao tema, ou ao TCM/RJ. 

Salientamos que os trabalhos das CPIs obedecerão ao disposto no RI e, no 

que for cabível, às normas da legislação federal (em especial, a Lei Federal nº 

1.579/1952), e, subsidiariamente, às do Código de Processo Penal. Por fim, em 
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vista do que dispõe o art. 125 do RI, aplicam-se à CPI, no que couber, as 

disposições regimentais relativas às Comissões Permanentes. 

Destacamos as seguintes normas e dispositivos relacionados: art. 58, § 3º, da 

CF/88; Leis Federais nº 1.579/1952, nº 10.679/2003, e nº 13.367/2016; art. 109, § 

3º, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro; art. 45, IX, da LOM; arts. 121 a 

124, 223 do RI; Resolução nº 2/1977; Precedentes Regimentais nº 9/1995, nº 

20/2001, nº 22/2002, nº 32/2005, nº 33/2005, nº 44/2008, nº 49/2009, e nº 59/2013; 

Ato da Mesa Diretora nº 6/2001; Atos do Presidente nº 38/2001 e nº 43/2009. 

5.2.4. Comissão de Mérito 

À Comissão de Mérito compete emitir parecer sobre vetos, se estes se 

fundamentarem no interesse público (conferir a seção “Da Sanção, do Veto e da 

Promulgação” do presente Manual). Presidirá a Comissão de Mérito o vereador 

mais idoso dentre os que a compuserem. 

Os seus membros serão designados pelo Presidente da CMRJ, por indicação 

das lideranças, no prazo máximo de 48 horas, assegurando-se, tanto quanto 

possível, a proporcionalidade partidária ou dos blocos parlamentares. O referido 

prazo conta-se a partir do recebimento, pelo Presidente da CMRJ, das razões de 

veto. 

Destacamos as seguintes normas e dispositivos relacionados: arts. 126 e 319 

do RI; Precedente Regimental nº 49/2009. 

5.2.5. Comissão Representativa 

No segundo período de cada Sessão Legislativa, com exceção do último, a 

CMRJ elegerá uma comissão representativa, composta por nove membros, com o 

objetivo de dar continuidade aos trabalhos da CMRJ nos períodos de recesso 

parlamentar (art. 57, parágrafo único, c/c art. 127 do RI). A sua instalação ocorre no 

dia subsequente ao da respectiva eleição, que se dá por meio de chapa. 
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A comissão representativa — que não dispõe de competência para legislar — 

se constitui como órgão de apoio à Mesa Diretora e delibera por maioria simples, 

presente a maioria absoluta de seus membros. 

Dentre suas atribuições — relacionadas no art. 127, § 4º, do RI —, vale 

destacar: zelar pelas prerrogativas da CMRJ e dos seus membros; autorizar o 

Prefeito e o Vice-Prefeito a se ausentarem do Município pelos prazos previstos em 

RI, se a ausência for solicitada em períodos de recesso da CMRJ e para estes 

programada; e exercer a competência administrativa da Mesa Diretora em caso de 

urgência no impedimento legal da maioria de seus membros efetivos e suplentes; 

exercer outras atribuições de caráter urgente, que não possam aguardar o início do 

período legislativo seguinte sem prejuízo para o Município ou suas instituições, 

ressalvadas as competências da Mesa Diretora e do Plenário. 

Destacamos as seguintes normas e dispositivos relacionados: art. 58, § 4º, da 

CF/88; art. 109, § 4º, da CERJ; art. 66 da LOM; arts. 57, VI, e 127 do RI. 

5.2.6. Comissão Processante 

5.2.6.1. Comissão Processante para destituição de membro da Mesa 

Diretora 

Esta Comissão tem por escopo processar a representação para destituição 

de membro(s) da Mesa Diretora nos casos previstos no art. 48 do RI. 

Oferecida a representação, serão sorteados três vereadores, entre os 

desimpedidos, para constituírem a Comissão Processante, que se reunirá dentro 

das 48 horas seguintes, sob a presidência do mais idoso de seus membros. 

A Comissão Processante terá o prazo mínimo18 e improrrogável de dez dias 

para emitir e publicar o parecer final, o qual deverá concluir: a) pela improcedência 

das acusações, se julgá-las infundadas; ou b) em caso contrário, por projeto de 

resolução propondo a destituição do acusado. 

                                                
18

 Apesar de empregar a expressão “prazo mínimo e improrrogável”, o art. 49, § 5º, do RI parece se referir a 
“prazo máximo e improrrogável”. 
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O parecer da Comissão Processante será apreciado, em discussão e votação 

únicas (votação nominal), nas fases de expediente da primeira sessão ordinária 

subsequente à publicação.  

O parecer que concluir pela improcedência das acusações será votado por 

maioria simples, procedendo-se ao arquivamento (caso o parecer seja aprovado) ou 

à remessa do processo à Comissão de Justiça e Redação (caso o parecer seja 

rejeitado). 

Caso a Comissão Processante conclua pela procedência, e caso aprovado o 

projeto de resolução propondo a destituição do acusado, o traslado dos autos será 

remetido à Justiça, sem prejuízo do imediato afastamento. A respectiva resolução 

será promulgada e enviada à publicação dentro de 48 horas da deliberação do 

Plenário. 

Dispositivos relacionados: arts. 49 a 55 do RI. 

5.2.6.2. Comissão Processante para apuração de denúncia de infração 

político-administrativa do Prefeito
19

 

O procedimento se fundamenta no art. 5° do Decreto-Lei n° 201, de 27 de 

fevereiro de 1967, que “Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e 

Vereadores, e dá outras providências”, no Parecer n° 04/2018 – JLGMB da 

Procuradoria-Geral da CMRJ, e no Precedente Regimental nº 70/2019. 

Nos casos omissos, são aplicadas as normas regimentais correlatas, 

notadamente, as referentes ao processo de destituição dos membros da Mesa 

Diretora e do processo disciplinar previsto na Resolução nº 1.133/2009 (arts. 9° ao 

21) — Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da CMRJ. 

Aprovado o recebimento da denúncia pelo Plenário, logo após, constituir-se-á 

uma Comissão Processante composta por três vereadores sorteados na mesma 

sessão, ficando impedido dela participar o vereador autor da denúncia. 

                                                
19

 Como o RI da CMRJ não dispõe acerca da Comissão Processante para apuração de denúncia de infração 
político-administrativa do Prefeito, o texto deste subitem resulta de transcrição, com pequenas adaptações, de 
pronunciamento do Sr. Presidente da CMRJ durante a Ordem do Dia de 2 de abril de 2019 (publicado no 
DCM/RJ de 3 de abril de 2019, p.13-14). Observe-se que, no mês subsequente ao do pronunciamento, foi fixado 
o Precedente Regimental nº 70/2019. 
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Poderão se declarar impedidos de participar do sorteio o Presidente e o 1° 

Vice-Presidente da CMRJ, em decorrência do art. 103 da LOM. 

Outros vereadores poderão manifestar o desejo de não participar do referido 

sorteio, desde que anunciados antes da realização do certame. Neste caso, o 

Presidente da CMRJ retirará as respectivas cédulas nominais do procedimento. 

Ainda na mesma sessão, deverá ser instalada a Comissão Processante, que 

presidida interinamente pelo vereador mais idoso, elegerá o respectivo presidente e 

seu relator. Caso não esteja presente a maioria dos vereadores sorteados para 

compor a Comissão Processante, na sessão seguinte, proceder-se-á a eleição 

destes. 

Instalada a Comissão, o Presidente desta notificará o denunciado no prazo 

de cinco dias. O denunciado disporá do prazo de dez dias para a defesa prévia. Ao 

mesmo tempo, o Presidente da CMRJ designará um Procurador desta Casa de Leis 

para acompanhamento dos trabalhos da Comissão Processante. 

Decorrido o prazo de defesa, independentemente de ter havido ou não 

apresentação de defesa prévia, a Comissão Processante emitirá parecer dentro de 

cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia. 

Transcorrido o prazo e não havendo a manifestação da referida Comissão, o 

Presidente da CMRJ submeterá ao Plenário o prosseguimento ou arquivamento da 

denúncia por decisão da maioria simples de votos. 

Em caso de arquivamento proposto pela Comissão, tal decisão também será 

submetida ao Plenário que, por maioria simples de votos, se a acolher, a denúncia 

será arquivada e a Comissão extinta. 

Havendo o pronunciamento da Comissão Processante pelo prosseguimento 

dos trabalhos, passar-se-á à fase instrutória do processo (depoimento do 

denunciado, inquirição de testemunhas, entre outros). O denunciado ou seu 

representante legal poderão acompanhar todos os atos e diligências. 

A fase instrutória deverá ser concluída no prazo improrrogável de trinta dias 

pela Comissão Processante, aplicando-se subsidiariamente o art. 12, III, da 
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Resolução nº 1.133/2009, inadmitindo-se, neste caso, a prorrogação nela prevista, 

porquanto o processo de denúncia contra o Prefeito possui baliza temporal, ou seja, 

prazo fatal de noventa dias para sua conclusão. 

Concluída a etapa instrutória, haverá a abertura de vista do processo ao 

denunciado, no prazo de cinco dias. Logo após, no prazo de dez dias (por analogia 

ao prazo previsto no art. 49, §5°, do RI), a Comissão Processante emitirá parecer 

final pela procedência ou improcedência da acusação. Caso a Comissão 

Processante não se manifeste neste prazo, o Presidente da CMRJ convocará 

sessão para julgamento da denúncia. 

Normas e dispositivos relacionados: Decreto-Lei n° 201/1967; art. 103 da 

LOM; arts. 49 a 55 do RI; Resolução nº 1.133/2009; Precedente Regimental nº 

70/2019; Parecer n° 04/2018 – JLGMB. 

6. Sessões 

O Parlamento, desde sua concepção na democracia clássica da Grécia 

antiga, exerce suas funções institucionais por meio das sessões e na CMRJ não é 

diferente.  

Diante disso, o art. 133, do RI elenca as espécies de sessões que esta Casa 

de Leis pode realizar, dividindo-as pela natureza e caráter. Quanto ao caráter (art. 

133, II, RI), desde a vigência da Emenda à LOM nº 20, de 19 de maio de 2009, 

somente são realizadas sessões públicas, ou seja, as sessões secretas estão 

vedadas pelo arcabouço legal pátrio. Quanto à natureza, as sessões são ordinárias, 

extraordinárias, solenes, especiais, e permanentes.  

6.1. Sessões Solenes 

As sessões solenes (art. 177, RI) são realizadas para comemorações, 

homenagens, entrega de medalhas e títulos, não podendo coincidir com os horários 

previstos das sessões ordinárias. O vereador deverá enviar requerimento indicando 

obrigatoriamente o nome das pessoas homenageadas (Precedente Regimental nº 

38/2006) para a Presidência da CMRJ, que despachará de plano, sendo 

considerados tacitamente aprovados. 
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6.2. Sessões Especiais 

As sessões especiais (art. 186 e 187, RI) são realizadas para solenidades e 

outras atividades decorrentes de resoluções e requerimentos ou para comemorar a 

data de fundação da cidade do Rio de Janeiro. Realizadas sempre após as sessões 

ordinárias, as sessões especiais são abertas com a presença de, no mínimo, 1/3 

(um terço) dos membros da CMRJ, que na composição atual constitui 17 

(dezessete) vereadores.  

6.3. Sessões Permanentes 

As sessões permanentes são constituídas em casos excepcionais por 

deliberação da Mesa Diretora ou requerimento de, no mínimo, a maioria absoluta 

dos vereadores a ser deferido de plano pela Presidência, possuindo também um 

quórum de instalação de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos vereadores. Esta espécie 

de sessão tem o requisito fático que demande a constante vigília do Parlamento 

para acompanhar a evolução dos acontecimentos, estando pronto para deliberar de 

acordo com o interesse público. A sessão permanente, devido sua 

excepcionalidade, obsta a realização de qualquer outra espécie de sessão, 

ressalvadas as matérias com prazos constitucionais nos quais se faculta a 

suspensão da sessão permanente, por meio de convocação da Mesa Diretora ou 

requerimento subscrito por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos vereadores para 

instalação de sessão extraordinária destinada exclusivamente à votação da matéria 

com prazo constitucional. 

6.4. Sessões Ordinárias 

As sessões ordinárias (arts. 138 e ss, RI) são a espécie mais comum das 

reuniões legislativas, sendo realizadas durante todas as terças, quartas e quintas-

feiras da sessão legislativa, com início às 14h, com duração de 4 (quatro) horas. 

São abertas com a presença de, no mínimo, 7 (sete) vereadores e, em não havendo 

quórum de instalação, nova chamada é realizada em 15 (quinze) minutos, sendo 

computados no tempo total da sessão. Caso persista a falta de quórum, não haverá 

a sessão ordinária do dia e poderá ser convocada sessão extraordinária para 30 

(trinta) minutos após a hora regimental de instalação da sessão ordinária. 
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As sessões ordinárias são divididas em grande expediente, prolongamento 

do expediente, ordem do dia e expediente final, todas com funções e regras 

distintas. 

6.4.1. Grande Expediente 

A sessão ordinária começa com a leitura da ata da sessão ordinária anterior. 

Após, inicia-se o grande expediente, que constitui a parte da sessão ordinária onde 

os vereadores discursam sobre temas afetos à cidade, e muitas vezes sobre temas 

nacionais e mundiais. Ele é dividido em duas partes, sendo que a primeira começa 

às 14h e termina às 15h40, onde cada orador dispõe de 10 (dez) minutos para fazer 

uso da palavra. A segunda parte, por sua vez, começa imediatamente após a 

primeira, às 15h40 e se estende até 16h, onde apenas um vereador dispõe de 20 

(vinte) minutos para discursar. Importante ressaltar que cada vereador só pode se 

utilizar da segunda parte do grande expediente uma vez a cada 15 (quinze) dias. 

Os vereadores que desejem utilizar da palavra durante o grande expediente 

devem previamente se inscrever em livro próprio e de próprio punho, a partir das 

13h30. O vereador inscrito perderá sua inscrição caso não esteja presente quando 

chamado e, caso não haja inscritos para o uso da palavra, o vereador pode solicitar 

seu uso para discurso, desde que não exceda o prazo regimental de 10 (dez) 

minutos. O vereador que desejar falar na tribuna deve trajar calça, paletó, gravata e 

camisa social (art. 135, III, RI). 

6.4.2. Prolongamento do Expediente 

O prolongamento do expediente se inicia às 16h, com duração máxima de 30 

(trinta) minutos, e se destina majoritariamente à leitura e votação de requerimentos. 

Possui, ainda, outras funções menos comuns, elencadas no art. 149, do RI: 

“Art. 149 - O Prolongamento do Expediente se destinará a: 
I - leitura de correspondência; 
II - leitura de projetos e requerimentos de informação; 
III - leitura e votação única de requerimentos que solicitem a inclusão 
de projetos na pauta da Ordem do Dia da Sessão em curso, em regime 
de urgência; 
IV - leitura, discussão e votação únicas dos requerimentos que 
solicitem a constituição de comissões especiais.  
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V - referendo do Plenário referente ao ato de provimento da Mesa 
Diretora concernente à nomeação do cargo comissionado de Ouvidor-
Geral da Câmara Municipal, consoante o art. 4º do Decreto Legislativo 
nº 338/2003.” 

É importante ressaltar que os requerimentos que solicitem a inclusão de 

projetos na pauta da ordem do dia da sessão ordinária em curso, em regime de 

urgência; e os requerimentos que solicitem a constituição de comissões especiais 

devem ser subscritos por, no mínimo, 1/3 (um terço) dos vereadores. 

Todas as proposições elencadas no rol do art. 149 do RI, exceto o inciso III, 

devem ser entregues à Mesa Diretora até o inicio do prolongamento do expediente, 

sob pena de apenas figurar na próxima sessão ordinária.  

Por sua vez, os requerimentos que solicitem a inclusão de projeto na ordem 

do dia em regime de urgência devem ser entregues à Mesa Diretora até às 15h e 

obrigatoriamente devem constar o número, o assunto do projeto, a sua fase atual de 

tramitação e a existência ou não de pareceres das comissões. Caso ele não seja 

votado até o fim do prolongamento do expediente, o requerimento fica prejudicado. 

6.4.3. Ordem do Dia 

A ordem do dia é o momento processual no qual as proposições e demais 

matérias são votadas em Plenário, iniciando-se imediatamente após o encerramento 

do prolongamento do expediente (art. 155, RI) e sendo lícito a qualquer vereador 

pedir a verificação de quórum (art. 155, §1º, RI), cabendo à Presidência da sessão a 

opção por contar os vereadores nas bancadas ou utilizar o painel eletrônico 

(Precedente Regimental nº 63/2015). 

Após a abertura da sessão, os vereadores interessados em discutir a matéria 

devem se inscrever em livro próprio na Mesa Diretora (art. 155, §4°, RI). Por outro 

lado, não há necessidade de prévia inscrição para levantar questão de ordem, que 

pode ser feita em 3 (três) minutos sem apartes (art. 286, RI), devendo se referir à 

matéria que esteja sendo apreciada na ocasião (art. 155, § 5°, RI) e com a seguinte 

pertinência temática, elencados no art. 284, RI: 

Art. 284 - Pela ordem, o Vereador só poderá falar para: 
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I - reclamar contra preterição de formalidade regimental; 
II - suscitar dúvidas sobre a interpretação do Regimento Interno ou, 
quando este for omisso, para propor o melhor método para o 
andamento dos trabalhos; 
III - na qualidade de líder, para dirigir comunicação à Mesa; 
IV - solicitar prorrogação do prazo de funcionamento de comissão 
especial ou comunicar a conclusão de seus trabalhos; 
V - solicitar a retificação de voto; 
VI - solicitar a censura do Presidente a qualquer pronunciamento de 
outro Vereador, que contenha expressão, frase ou conceito que 
considerar injuriosos; 
VII - solicitar do Presidente esclarecimentos sobre assuntos de 
interesse da Câmara Municipal. 
§ 1º - Admitir-se-ão no máximo três questões de ordem sobre uma 
mesma matéria que suscite dúvidas. 
§ 2º - Não se admitirão questões de ordem quando se estiver 
procedendo a qualquer votação. 

A ordem do dia é elaborada pela Presidência da CMRJ às sextas-feiras (art. 

156, RI) e tem sua publicação no DCM/RJ realizada às segundas-feiras (art. 155, 

§12°, RI). Ela é elaborada seguindo 3 (três) camadas subsequentes de organização, 

podendo cada vereador incluir proposições até a quinta-feira da semana anterior, 

por meio de requerimento enviado à Presidência. Segundo o Ato da Mesa Diretora 

nº 6/2001, cada vereador pode incluir  até 5 (cinco) projetos de seu interesse. 

Contudo, através de acordo entre as lideranças, é possível pactuar limite diverso de 

projetos a serem incluídos na ordem do dia.  

A primeira regra de distribuição da ordem do dia, conforme o art. 156, §1º, RI, 

obedece a seguinte sequencia: vetos; parecer pela reabertura de discussão de 

redação final; projetos em segunda discussão; projetos em primeira discussão; 

projetos que possuem discussão única.  

Após, dentro de cada fase de discussão os projetos serão assim distribuídos, 

de acordo com o art. 156, §2º, RI: projetos de emendas à LOM (PELOM); projetos 

de lei complementar (PLC); projetos de lei ordinária (PL); projetos de lei delegada 

(PLD); projetos de decreto legislativo (PDL); e projetos de resolução (PR). 

Por fim, a ordem do dia é elaborada, quanto ao estágio de tramitação dos 

projetos, nos termos do art. 156, §3º, RI, na seguinte ordem: votação adiada; 

votação; continuação de discussão; discussão adiada. 
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Nos casos de idênticas classificações entre dois ou mais projetos, tem 

precedência o primeiro projeto pautado em outra ordem do dia. Caso os projetos 

tenham sido incluídos na mesma semana, o projeto mais antigo tem a preferência 

(Precedente Regimental nº 23/2003).  

Os projetos com prazo de apreciação estabelecido por lei, assim como os 

vetos, são incluídos na ordem do dia, de forma obrigatória, nas 3 (três) últimas 

sessões antes do término do prazo (art. 156, §5°), sem possibilidade de adiamento 

da discussão ou mesmo da votação (art. 156, §6º, RI). 

A interrupção ou alteração da ordem do dia somente ocorre em determinadas 

situações (art. 157, RI), comumente quando há inclusão de projeto na pauta em 

regime de urgência, inversão de pauta ou em caso de retirada de proposição da 

pauta. Apesar de mais raros, a comunicação de licença de vereador e posse de 

vereador ou suplente são casos de interrupção da ordem do dia. 

O regime de urgência (art. 158, RI), pedido por requerimento 

necessariamente por escrito, coloca como preferencial o projeto na pauta da ordem 

do dia da mesma sessão, prevalecendo a urgência apenas na sessão que lhe foi 

concedido, salvo se a sessão for encerrada com o projeto ainda em debate (art. 

156, §2°, RI). 

Tanto os projetos em regime de urgência quanto os projetos em tramitação 

ordinária podem entrar na pauta sem parecer das comissões permanentes, desde 

que os prazos das comissões estejam vencidos. Neste caso, se a maioria dos 

membros da comissão estiver presente, o parecer será oral (art. 159, §3°, RI). Caso 

não haja esse quórum, o Plenário deliberará sobre a dispensa do parecer (art. 159, 

§4°, RI).  

Por fim, ainda sobre o regime de urgência, não há sua aplicação aos projetos 

legislativos de código ou de alteração de codificação por interpretação extensiva do 

§ 2º do art. 73 da LOM (Precedente Regimental n° 51/2009). 

A inversão de pauta se dá por meio de requerimento por escrito, deliberado 

pelo Plenário, sem discussão, encaminhamento ou declaração de voto (art. 159, RI). 
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A inversão respeita as camadas de distribuição da ordem do dia, ou seja, os vetos e 

projetos com prazo estabelecido por lei terão precedência, assim como projetos com 

classificações de discussão, tramitação e espécie preferenciais. Por exemplo, a 

inversão de pauta de um PL em primeira discussão não interfere na ordem de um 

PL em segunda discussão, que possui precedência na ordem do dia por causa da 

distribuição por discussão. 

O requerimento oral ou por escrito de adiamento de projeto na ordem do dia 

pode ser realizado em qualquer momento da apreciação do projeto (art. 161, RI), 

desde que não tenha sido ainda votada nenhuma peça do projeto (art. 161, §3°, RI). 

O vereador solicitante deve indicar a finalidade e por quantas sessões se pretende 

adiar o projeto, prejudicando a discussão ou a votação do mesmo enquanto o 

Plenário delibere sobre o adiamento (art. 161, §2°, RI).  

Ainda sobre o adiamento, a contagem do adiamento será feita em sessões 

ordinárias, mesmo que o adiamento tenha sido aprovado em sessão extraordinária 

(art. 161, 6°, RI) e para cada uma das fases de apreciação da proposição (primeira 

e segunda discussões ou discussão única quando for o caso), é admissível a 

apresentação de até três requerimentos de adiamento da respectiva matéria, 

computados acumuladamente para os estágios de deliberação de discussão e 

votação (Precedente Regimental n° 67/2017). 

A retirada de pauta é realizada por requerimento de seu autor e se difere 

quanto ao conteúdo dos pareceres das comissões. Se houver parecer favorável de 

alguma comissão de mérito estará sujeito à deliberação do Plenário sem discussão, 

encaminhamento ou declaração de voto (art. 162, II, RI). Caso haja parecer da 

Comissão de Justiça e Redação que tenha concluído pela inconstitucionalidade, 

ilegalidade ou anti-regimentalidade, ou quando a proposição não tenha parecer 

favorável de comissão de mérito, basta a solicitação do autor (art. 162, I, RI). 

 Encerrada a ordem do dia, inicia-se o expediente final pelo tempo restante da 

sessão. O vereador que se inscreveu no livro próprio na Mesa terá 10 minutos de 

palavra (art. 165, RI). 
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6.5. Sessões Extraordinárias 

As sessões extraordinárias (art. 133, § 2°, RI) poderão ser diurnas ou 

noturnas, antes, durante ou depois das Sessões Ordinárias, ou aos sábados e 

feriados. São convocadas pelo Presidente ou por deliberação da CMRJ, a 

requerimento de 1/3 de seus membros (art. 178, RI). Em regra, não haverá 

convocação da Câmara Municipal para realização de sessões aos domingos, salvo 

em casos excepcionais, a requerimento de todas as lideranças, e destinadas ao 

cumprimento de prazos, determinações constitucionais ou matérias de relevante 

interesse público.  

As sessões extraordinárias terão a mesma duração das sessões ordinárias 

(art. 178, § 1°, RI), ou seja, 4 (quatro) horas, podendo ser prorrogadas a 

requerimento escrito de qualquer Vereador, pelo prazo máximo de 2 (duas) horas. O 

requerimento de prorrogação não terá apoiamento nem será discutido, sendo 

votado pelo processo simbólico, não se admitindo encaminhamento da votação e 

consignará, necessariamente, o prazo da prorrogação e o fim a que se destina. Vale 

mencionar, que o requerimento de prorrogação poderá ser apresentado à Mesa 

Diretora até o momento em que o Presidente anunciar a Ordem do Dia da Sessão 

seguinte. Antes de encerrada uma prorrogação, outra poderá ser requerida, desde 

que observado o trâmite anterior.  

Nos períodos de recesso, a CMRJ poderá convocar sessões extraordinárias 

apenas nas hipóteses estabelecidas pelo art. 179, do RI, por inciativa: 

 Do Presidente da Câmara Municipal ou a requerimento de 1/3 (um terço) dos 

Vereadores, para apreciação de ato do Prefeito que importe em crime de 

responsabilidade ou infração político-administrativa;  

 Do Presidente da Câmara Municipal, para dar posse ao Prefeito e ao Vice-

Prefeito e receber seu compromisso, bem como em caso de intervenção 

estadual;  

 Da maioria absoluta dos Vereadores, em caso de urgência ou de interesse 

público relevante;  

 Do Prefeito.  
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Importante registrar que as sessões extraordinárias são convocadas pelo 

Presidente da CMRJ na própria sessão legislativa, através do DCM/RJ, ou em caso 

de urgência, por telegrama ou telex (art. 180, RI). Sua convocação, tanto de ofício 

pela Mesa Diretora, como a requerimento dos Vereadores, deverá especificar o dia, 

a hora e a Ordem do Dia (art. 181, RI).  

As sessões extraordinárias serão iniciadas com a presença de, no mínimo, 7 

(sete) membros da CMRJ (art. 182, do RI), tratando apenas da Ordem do Dia, 

sendo vedado incluir matéria estranha à que houver determinado a sua convocação 

(art. 183, RI). Registre-se que a Ordem do Dia só poderá ser alterada ou 

interrompida em 4 (quatro) hipóteses (art. 185, RI):  

 Para a comunicação de licença de Vereador; 

 Para a posse de Vereador ou Suplente; 

 Em caso de inversão de pauta; ou 

  o caso de retirada de proposição da pauta ou de seu adiamento.  

Cumpre esclarecer que havendo número apenas para discussão, no decorrer 

das sessões extraordinárias, as matérias constantes da Ordem do Dia poderão ser 

debatidas e sua discussão encerrada, seguindo-se as normas estipuladas nos 

parágrafos do art. 155 do RI.  uando houver número regimental para deliberação, 

as matérias com discussão encerrada serão votadas rigorosamente pela ordem do 

encerramento da discussão, passando-se, em seguida, à discussão e votação dos 

demais itens (art. 184, RI).  

6.6. Discussão das Proposições  

Discussão é a fase dos trabalhos destinados aos debates em Plenário (art. 

255, RI).  

As deliberações dos projetos de lei na CMRJ passarão por 2 (duas) 

discussões e votações, exceto os requerimentos, que terão votação em único turno 

sem discussão, ao teor do art. 78, da LOM.  

Para discutir qualquer matéria constante da Ordem do Dia, o Vereador deverá 

inscrever-se previamente, de próprio punho, na respectiva lista de inscrição. As 

inscrições deverão ser feitas em Plenário, perante o Presidente, a partir do início da 
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sessão.  ão se admite troca de inscrição, facultando-se, porém, entre os 

Vereadores inscritos para discutir a mesma proposição, a cessão total de tempo. A 

cessão de tempo será feita mediante comunicação obrigatoriamente verbal, pelo 

Vereador cedente, no momento em que seja chamado para discutir a matéria.   

vedada, na mesma fase de discussão, nova inscrição ao Vereador que tenha cedido 

a outro o seu tempo (art. 256, RI).  

Entre os Vereadores inscritos para discussão de qualquer matéria, a palavra 

será dada na seguinte ordem de preferência, consoante o disposto no art. 257, do 

RI:  

 Ao autor da proposição;  

 Aos relatores, respeitada a ordem de pronunciamento das respectivas 

comissões;  

 Ao primeiro signatário de substitutivo, respeitada a ordem direta de sua 

apresentação.  

O autor e os relatores dos projetos, além do tempo regimental que lhes é 

assegurado, poderão voltar à tribuna durante 10 (dez) minutos para explicação, 

desde que 1/3 (um terço) dos membros da CMRJ assim o requeira por escrito. Em 

projeto de autoria da Mesa Diretora ou de comissão, serão considerados autores os 

respectivos Presidentes. Em projeto de autoria do Poder Executivo, será 

considerado autor o Vereador que, nos termos regimentais, gozar de prerrogativas 

de Líder do partido do Prefeito (art. 258, RI).  

O Vereador que estiver ausente ao ser chamado para falar poderá 

reinscrever-se. Entretanto, o Vereador que, encontrando-se na tribuna ao término da 

Sessão, estiver ausente quando chamado a concluir seu discurso em Sessão 

posterior, ao se reiniciar a discussão da mesma matéria, perderá a parcela de 

tempo de que ainda dispunha para discutir, não podendo reinscrever-se (art. 259, 

RI).  

Frise-se que o Presidente dos trabalhos não interromperá o orador que 

estiver discutindo qualquer matéria, salvo para dar conhecimento ao Plenário de 

requerimento de prorrogação da Sessão e para submetê-lo a votos; fazer 

comunicação importante, urgente e inadiável à Câmara Municipal; recepcionar 
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autoridade ou personalidade; ou para suspender ou encerrar a Sessão em caso de 

tumulto grave no Plenário ou em outras dependências da Câmara Municipal (art. 

260, RI).  

Cumpre mencionar a figura do “aparte”, estabelecida pelo art. 261, do RI, que 

é a interrupção consentida, breve e oportuna do orador, para indagação, 

esclarecimento ou contestação, não podendo ter duração superior a 3 (três) 

minutos.   vedado ao Presidente ou a qualquer Vereador no exercício da 

Presidência apartear o orador na tribuna.  

Da mesma forma, segundo o art. 262, do RI, não serão permitidos apartes:  

   palavra do Presidente, quando na direção dos trabalhos; 

 Paralelos ou cruzados;  

 Quando o orador esteja encaminhando a votação, declarando voto, falando 

sobre a ata, ou pela ordem.  

O encerramento da discussão ocorrerá pela inexistência de orador inscrito, 

ou a requerimento subscrito, de no mínimo, 1/3 (um terço) dos Vereadores, 

mediante deliberação do Plenário. Neste último caso, só poderá ser proposto o 

encerramento da discussão, quando sobre a matéria já tenham falado, pelo menos, 

3 (três) Vereadores. O requerimento de encerramento da discussão comporta 

apenas encaminhamento da votação. Se o requerimento de encerramento da 

discussão for rejeitado, só poderá ser reformulado depois de terem falado, no 

mínimo, mais 3 (três) Vereadores (art. 263, RI). A discussão de qualquer matéria 

não será encerrada quando houver requerimento de adiamento pendente por falta 

de quórum (art. 264, RI).  

6.7. Substitutivos e Emendas 

Nas discussões, a proposição poderá ser alvo de emenda ou substitutivo, 

desde que conte com a subscrição de, no mínimo, 1/3 (um terço) dos Vereadores e 

com parecer da Comissão de Justiça e Redação pela constitucionalidade, pela 

legalidade ou pela regimentalidade, conforme sua configuração normativa (art. 233, 
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§4°, RI c/c Precedente Regimental n° 41/2007). Maiores detalhes acerca dos 

substitutivos e emendas podem ser consultados no capítulo 1.9.  

6.8. Encaminhamento de Votação 

A partir do instante em que o Presidente declarar a matéria já debatida e com 

discussão encerrada, poderá ser solicitada a palavra para encaminhamento da 

votação, ressalvados os impedimentos regimentais.  o encaminhamento da 

votação, será assegurado a cada bancada, por 1 (um) de seus membros, falar 

apenas 1 (uma) vez, por 3 (três) minutos, para propor a seus pares a orientação 

quanto ao mérito da matéria a ser votada, sendo vedados apartes. Para encaminhar 

a votação, terão preferência o Líder (art. 128, RI) ou Vice-Líder de cada bancada, ou 

o Vereador indicado pela liderança (art. 269/270, RI).  

6.9. Votação em Primeira Discussão 

Após a instrução da proposição com os pareceres de todas as comissões a 

que foi despachado e o encaminhamento para votação, será incluído na Ordem do 

Dia, para primeira discussão e votação (art. 238, RI). Para discutir o projeto em fase 

de primeira discussão, o Vereador disporá de 15 (quinze) minutos (art. 239, RI). 

Encerrada a discussão, passar-se-á à votação (art. 240, RI).  

Vale ressaltar que, nesta etapa, o substitutivo à proposição (se houver) será 

votado em primeiro lugar. Sua aprovação prejudica os demais substitutivos, 

emendas e subemendas (se houverem). Se rejeitado, passa-se à votação das 

emendas e subemendas. Se aprovadas, passa-se à votação da proposição 

emendada. 

Também é importante salientar que o projeto emendado em primeira 

discussão é encaminhado à Comissão de Justiça e Redação para a elaboração da 

redação do vencido, ao teor do disposto no art. 243, do RI, combinado com o 

Precedente Regimental no 28/2005.  



54 
 

6.10. Votação em Segunda Discussão 

O tempo para discutir projeto em fase de segunda discussão também será de 

15 (quinze) minutos para cada Vereador (art. 244, RI). Encerrada a discussão, 

passar-se-á à votação (art. 245, RI).  

Rejeitado o substitutivo (se houver), passar-se-á à votação das subemendas 

e emendas (se houverem). Da mesma forma, aprovadas as emendas, passar-se-á à 

votação do projeto assim emendado. Aprovado o substitutivo, ficam prejudicadas as 

emendas e o projeto original (art. 246, RI).  

Caso o projeto seja aprovado sem emendas será imediatamente enviado à 

sanção ou promulgação, conforme a espécie legislativa. Aprovado o projeto com 

emendas ou o substitutivo, será o projeto despachado à Comissão de Justiça e 

Redação, para a redação final dentro do prazo de 5 (cinco) dias (art. 247, RI).  

6.11. Da Redação Final 

A redação final, observadas as exceções regimentais, será feita pela 

Comissão de Justiça e Redação, que apresentará o texto definitivo do projeto com 

as alterações decorrentes das emendas aprovadas.  

 uando, na elaboração da redação final, for constatada incorreção ou 

impropriedade de linguagem ou outro erro acaso existente na matéria aprovada, 

poderá a Comissão corrigi-lo, desde que a correção não implique deturpação da 

vontade legislativa, devendo, nesta hipótese, mencionar expressamente em seu 

parecer a alteração feita, com ampla justificativa. Se, todavia, existir qualquer dúvida 

quanto à vontade legislativa, em decorrência de incoerência notória, contradição 

evidente ou manifesto absurdo, acaso existente na matéria aprovada, deverá a 

Comissão de Justiça e Redação eximir-se de oferecer redação final, propondo em 

seu parecer a reabertura da discussão, quanto ao aspecto da incoerência, da 

contradição ou do absurdo, e concluindo pela apresentação das necessárias 

emendas corretivas, se for o caso (art. 248, RI).  
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6.12. Emendas de Redação 

A redação final permanecerá junto à Presidência durante a sessão ordinária 

subseq ente à publicação, para recebimento de emendas de redação, quando for o 

caso.  ão havendo emendas, considerar-se-á aprovada a redação final proposta, 

sendo a matéria remetida à sanção ou promulgação. Por outro lado, se forem 

apresentadas emendas de redação, voltará o projeto à Comissão de Justiça e 

Redação, para parecer (art. 249, RI).  

Sobre o alcance da expressão “emenda de redação” vale mencionar o 

Precedente Regimental nº 4/1993 desta Casa de Leis, no seguinte sentido: 

“Fica entendido como emenda de Redação a proposição apresentada 
que vise a evitar incorreção de linguagem, incoerência notória ou 
contradição evidente”.  

Caso sejam apresentadas emendas de redação, com o retorno do projeto 

para parecer da Comissão de Justiça e Redação, bem como no caso de parecer 

propondo reabertura da discussão, ambos serão incluídos na Ordem do Dia, após a 

publicação, para discussão e votação únicas (art. 250, RI).  

Vale destacar que cada Vereador disporá de 10 (dez) minutos para discutir a 

redação final ou o parecer de reabertura da discussão, admitidos apartes (art. 251, 

RI).  

Aprovado o parecer que propõe a reabertura da discussão, esta versará 

exclusivamente sobre o aspecto do engano ou erro, considerando-se todos os 

dispositivos não impugnados como aprovados em segunda discussão. Cada 

Vereador disporá de 15 (quinze) minutos para discutir o aspecto da matéria cuja 

discussão foi reaberta. De outro modo, se o parecer que concluir pela reabertura da 

discussão for rejeitado, a matéria voltará à Comissão de Justiça e Redação para a 

redação final na forma do já deliberado pelo Plenário. (art. 252, RI).  

Será facultada a apresentação de emendas desde que estritamente relativas 

ao aspecto da matéria, cuja discussão foi reaberta, subscritas por 1/3 (um terço) no 

mínimo dos Vereadores. Encerrada a discussão, passar-se-á à votação das 
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emendas. A matéria, com emenda ou emendas aprovadas, retornará à Comissão de 

Justiça e Redação para elaboração da redação-final (art. 253, RI).  

Por fim, aprovada a redação final do projeto, com as todas as alterações 

aprovadas, será este enviado à sanção ou promulgação (art. 254, RI), tornando-se 

definitivo o texto até que lei ulterior o revogue ou modifique.  

6.13. Formas de Votação  

As deliberações do Plenário comportam duas espécies de processos de 

votação, conforme estabelecido pelo art. 271, do RI:  

 Simbólico; e 

 Nominal. 

O processo simbólico de votação é o mais comum e consiste na simples 

contagem de votos favoráveis e contrários, que será efetuada pelo Presidente, 

convidando os Vereadores que estiverem de acordo a permanecerem sentados e os 

que forem contrários a se levantarem e procedendo, em seguida, à necessária 

contagem e à proclamação do resultado (art. 272, RI).  

Já o processo nominal de votação consiste na apuração dos votos 

favoráveis, contrários e abstenções, com consignação expressa do nome e do voto 

de cada Vereador e será realizado nos casos em que seja exigido quórum especial 

de votação ou quando solicitada a verificação nominal de matérias de maioria 

simples (art. 273, RI).  

Segundo tal norma regimental, proceder-se-á, obrigatoriamente, à votação 

nominal para matéria que exigir:  

 Voto favorável de 2/3 (dois terços) ou da maioria absoluta dos membros da 

Câmara Municipal para sua aprovação;  

  uórum mínimo de votação de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara 

Municipal; ou  

 Nos demais casos expressos no próprio RI.  
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No processo nominal, via de regra, será utilizado o sistema de apuração 

eletr nica dos votos, através de postos de votação instalados nas bancadas e na 

Mesa, nos quais os Vereadores acionarão os respectivos dispositivos (tablet), por 

meio de senha individual e secreta, para identificação dos votos.  

Para iniciar o processo de votação nominal pelo sistema eletr nico, o 

Presidente declarará abertos os postos de votação e solicitará aos Vereadores que 

registrem o voto "sim",  não  ou  abstenção , conforme sejam favoráveis, contrários 

ou desejem abster-se de votar a matéria.  

O painel eletr nico instalado lateralmente no Plenário identificará o nome e o 

voto de cada Vereador e, imediatamente ao processamento dos votos, emitirá em 

formulário os dados concernentes à votação, contendo:  

 Data e hora em que se processou a votação;  

 Matéria objeto da votação;  

  ome de quem presidiu a sessão no momento da votação;  

 Resultado da votação; 

 Nomes dos Vereadores votantes, discriminando os que votaram a favor, os 

que votaram contra e os que se abstiveram;  

  omes dos Vereadores ausentes à votação; e  

 Impedimento regimental de quem presidiu a sessão no momento da votação, 

quando for o caso.  

Concluída a votação, após tempo suficiente para que todos os presentes 

votem, o Presidente encerrará a votação e proclamará o resultado, desligando a 

seguir o sistema de processamento eletr nico. Cumpre observar que o resultado 

das votações nominais será obrigatoriamente publicado no Diário da Câmara 

Municipal.  

Excepcionalmente, quando o sistema de votação eletr nica não estiver em 

condições de funcionamento, a votação nominal será feita pela chamada dos 

Vereadores e o presidente solicitará que respondam  sim ,  não" ou "abstenção , 

conforme sejam favoráveis, contrários ou queiram se abster, à medida que forem 

chamados. O Secretário, ao proceder à chamada, anotará as respostas na 
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respectiva lista, repetindo, em voz alta, o nome e o voto de cada Vereador. 

Terminada a chamada e caso não tenha sido alcançado quórum para deliberação, o 

Secretário procederá, ato contínuo, à segunda e última chamada dos Vereadores 

que ainda não tenham votado. Enquanto não for proclamado o resultado da 

votação, é facultado ao Vereador retardatário expender seu voto (art. 274/275 RI).  

6.14. Declaração de Voto  

A declaração de voto é o pronunciamento do Vereador sobre os motivos que 

o levaram a manifestar-se contrária ou favoravelmente à matéria votada (art. 279, 

RI).  

A declaração de voto de qualquer matéria será feita de uma só vez, depois de 

concluída, por inteiro, a votação de todas as peças do projeto.  uando não for 

configurado quórum para a votação ser consumada, não haverá declaração de voto. 

Também não haverá declaração de voto quando houver prorrogação de Sessão 

para se concluir uma votação (art. 280, RI).  

Na declaração de voto, cada Vereador disporá de 3 (três) minutos, sendo 

vedados apartes (art. 281, RI).  

6.15. Tempo de uso da palavra do Parlamentar  

O tempo de que dispõe o Vereador, sempre que ocupar a tribuna, será 

controlado pelo Presidente e começará a fluir no instante em que lhe for dada a 

palavra. Quando o orador for interrompido em seu discurso, por qualquer motivo, 

exceto por aparte concedido, o prazo de interrupção não será computado no tempo 

que lhe cabe (art. 282, RI).  

Salvo disposição expressa em contrário, o tempo de que dispõe o Vereador 

para falar é regulamentado pelo art. 283 do RI, da seguinte forma:  

 Para impugnar a Ata  5 (cinco) minutos, sem apartes;  

 Na Primeira Parte do Grande Expediente  10 (dez) minutos, com apartes;  

 No Grande Expediente  20 (vinte) minutos, com apartes;  

  a discussão de veto  15 (quinze) minutos, com apartes;  
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  a discussão de parecer pela reabertura da discussão da redação final  8 

(oito) minutos, com apartes;  

  a discussão de matéria reaberta  8 (oito) minutos, com apartes; 

 Na discussão de projeto  15 (quinze) minutos, com apartes;  

 Na discussão de parecer pela anti-regimentalidade, ilegalidade ou 

inconstitucionalidade de projeto  10 (dez) minutos, com apartes;  

 Na discussão de pareceres do TCM/RJ sobre contas da Mesa Diretora e do 

Prefeito  10 (dez) minutos, com apartes;  

 Na discussão de processo de destituição da Mesa Diretora ou de membros 

da Mesa  15 (quinze) minutos para cada Vereador e sessenta minutos para 

o denunciado ou denunciados, com apartes; 

 Na discussão de processo de perda de mandato de Vereador  15 (quinze) 

minutos para cada Vereador e sessenta minutos para o denunciado ou para 

seu procurador, com apartes;  

  a discussão de moções  5 (cinco) minutos, com apartes;  

 Na discussão de requerimentos 5 (cinco) minutos, com apartes; 

 Na discussão de recursos  5 (cinco) minutos, com apartes; 

 Para explicação de autor ou relatores de projetos, quando requerida  10 

(dez) minutos, com apartes;  

 Para encaminhamento de votação  3 (três) minutos, sem apartes; 

 Para declaração de voto 3 (três) minutos, sem apartes;  

 Pela ordem  3 (três) minutos, sem apartes;  

 Para solicitar esclarecimentos ao Prefeito e a Secretários Municipais, quando 

estes comparecerem à Câmara Municipal, convocados ou não  5 (cinco) 

minutos, sem apartes;  

 Parecer verbal  5 (cinco) minutos, sem apartes; 

 Voto em separado a parecer verbal  5 (cinco) minutos, sem apartes; 

 Denúncia de infração político-administrativa contra o Prefeito  5 (cinco) 

minutos, com apartes (Precedente Regimental no 69/2018).  
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7. Da Sanção, do Veto e da Promulgação 

Aprovada a redação final de um projeto de lei, o mesmo é enviado ao Prefeito 

para que este aponha seu consentimento à proposição, o que é denominado sanção 

(LOM art. 79, caput). 

Apenas projetos de lei e projetos de lei complementar são submetidos à 

sanção do Prefeito. Emendas à LOM, Decretos Legislativos e Resoluções são 

promulgados diretamente pelo Presidente da CMRJ no DCM/RJ. 

Após a sanção do Prefeito, o projeto se torna lei municipal, receberá uma 

numeração e será publicado no Diário Oficial do Município – DOM/RJ, para se 

tornar uma lei vigente. 

Caso o Prefeito considere o projeto enviado inconstitucional ou contrário ao 

interesse público, poderá apor seu VETO ao mesmo.  

Se considerar que apenas uma parte do projeto deva ser vetada, poderá 

sancionar a parte com a qual concorda e apor seu VETO PARCIAL apenas na parte 

com a qual não haja aquiescência (LOM art. 79, §1º). 

Importante ressaltar que o veto parcial deve atingir texto integral de artigo, 

parágrafo, inciso, alínea ou item, na forma do disposto no art. 79, §2º, da LOM. 

Para decidir se sancionará, vetará totalmente ou vetará parcialmente o 

projeto de lei, o Prefeito terá 15 (quinze) dias úteis a partir do recebimento do 

mesmo pela CMRJ. Após a comunicação da aposição do veto, seja total ou parcial, 

o Prefeito tem mais quarenta e oito horas para comunicar o Presidente da CMRJ os 

motivos do veto. (LOM art. 79, §1º) 

Transcorridos 15 dias úteis sem qualquer decisão do Prefeito, o projeto será 

considerado como sancionado (LOM art. 79, §3º). É a denominada SANÇÃO 

TÁCITA, que ocorre quando, mesmo sem o pronunciamento do Prefeito, a lei é 

considerada aprovada. 
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Neste caso, o Prefeito tem mais quarenta e oito horas após o fim do prazo 

para promulgar o projeto de lei aprovado por sanção tácita. Na sua omissão, o 

Presidente da CMRJ tem a prerrogativa de fazê-lo. Caso não o faça em igual prazo 

subsequente, caberá ao 1º Vice-Presidente da CMRJ fazê-lo (LOM art. 79, §7º e 

RICMRJ art. 322, §2º). 

Em caso de veto, total ou parcial, o mesmo deverá ser discutido e votado 

pela CMRJ, que poderá MANTER ou REJEITAR o veto (LOM art. 79, §4º). A 

rejeição do veto também recebe o nome informal de “derrubada do veto”. 

Para deliberar sobre um veto do Prefeito, a CMRJ dispõe de trinta dias 

corridos, a contar do recebimento da comunicação do veto (LOM art. 79, §4º e 

RICMRJ art. 318, caput). Porém, a entrada do Legislativo em recesso suspende a 

contagem de tal prazo (RICMRJ art. 319, §2º). 

Nas últimas três sessões antes do fim do referido prazo, obrigatoriamente os 

vetos deverão constar da Ordem do Dia, independentemente de qualquer parecer 

(LOM, art. 84).  

Após o fim do prazo de trinta dias, o veto permanecerá na Ordem do Dia e 

sobrestará todas as outras matérias que não tenham prazo para sua votação (LOM 

art. 79, §6º e RICMRJ art. 318, §1º).  

Antes da votação pelo Plenário da CMRJ, a mensagem de veto deve passar 

por mais um processo legislativo. Recebida pela CMRJ, o Presidente verificará os 

motivos utilizados pelo Prefeito para apor seu veto. 

Sendo o motivo a inconstitucionalidade ou ilegalidade, deverá solicitar um 

parecer sobre o veto para a Comissão de Justiça e Redação (CJR). 

Sendo a motivação relacionada a aspectos financeiros do projeto, deverá 

solicitar um parecer sobre o veto para a Comissão de Finanças, Orçamento e 

Fiscalização Financeira (CFOFF). 

Em se tratando de aspectos de interesse público, deverá formar uma 

Comissão de Mérito (art. 319, III, do RI). Trata-se de uma comissão ad hoc (apenas 
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para apreciar uma situação específica), criada a cada vez que ocorre um veto 

versando sobre interesse público. Sua constituição é regulada pelo art. 126 do RI. 

A Comissão de Justiça e Redação terá o prazo improrrogável de dez dias 

para emitir parecer sobre o veto (art. 319, §1º, RI). Caso o Prefeito combine diversos 

aspectos em seus motivos, é possível que duas ou até as três comissões tenham 

que emitir parecer sobre o veto. Nessa hipótese, as comissões deverão se reunir 

para emitir um parecer conjunto no prazo de quinze dias (art. 319, §2º, RI). 

Após o decurso dos prazos para parecer sem a emissão do mesmo, o veto 

poderá ser posto na Ordem do Dia sem os pareceres, que serão dados de forma 

oral no decorrer da sessão (art. 319, §4º, RI). Após os pareceres, o veto deverá ser 

deliberado e votado pelo Plenário da CMRJ em discussão única. (art. 320, RI). 

Durante a discussão, cada vereador terá o direito de discutir o veto da tribuna por 

quinze minutos (art. 320, §1º, RI). 

Em caso de vetos totais, ou vetos parciais que tenham vetado mais de um 

dispositivo, é possível votar separadamente os trechos vetados, desde que se 

respeite a integralidade de artigo, parágrafo, inciso, alínea ou item, e não se 

descaracterize juridicamente a matéria. 

Para que essa separação, denominada de destaque, ocorra, é necessária a 

entrega de um requerimento com a assinatura de um terço dos vereadores 

(atualmente, 17) e esse requerimento precisará ser aprovado pelo Plenário (art. 320, 

§§ 2º e 3º, RI, e Precedente Regimental nº 35). 

Para que o veto seja REJEITADO, é necessário o voto da maioria absoluta 

(atualmente, 26) dos vereadores nesse sentido (LOM, art.79, §4º). Caso isso ocorra, 

os dispositivos vetados deverão ser promulgados e publicados de acordo com o 

mesmo processo e prazos definidos para os casos de sanção tácita (LOM, art. 79, 

§7º). 

É importante ressaltar que, em caso de rejeição de veto parcial, a lei já 

existente deverá apenas ser republicada, com o mesmo número de lei recebido na 
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primeira publicação, acrescentando somente os dispositivos que tiveram seu veto 

rejeitado.  

Em qualquer outro caso, desde que atingido o quórum de deliberação, o veto 

será MANTIDO. Neste caso as disposições vetadas irão ao arquivo e não se 

tornarão lei. (art. 322, §3º, RI). 
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8. Resumo sobre a tramitação das Proposições Legislativas 

 

  

Sanção/Promulgação (art. 254, RI) 

Redação Final (art. 248 ao 254, RI) 

Votação em 2a Discussão (art. 245 ao 247, RI) 

2a Discussão e Encaminhamento para Votação (art. 244, RI) 

Votação em 1a Discussão (art. 238 ao 243, RI) 

Encaminhamento para Votação (art. 269, RI) 

1ª Discussão da Proposição (art. 255 ao 264, RI) 

Inclusão da Proposição na Ordem do Dia (art. 155 ao 164, RI) 

Distribuição para as Comissões (art. 233, §§ 1o e 2o, RI) 

Informação Consultoria e Assessoramento Legislativo (art. 233, §§1° e 2o, RI) 

Despacho da Presidência (requisitos do art. 194, RI) 

Protocolo  das Proposições Legislativas (Ato da Mesa Diretora no 7/2010) 



65 
 

9. Ciclo das Leis de Planejamento com Conteúdo Orçamentário na Cidade do 

Rio de Janeiro 

A atividade de planejamento (CF, arts. 174 e 193, parágrafo único) no 

Município do Rio de Janeiro é obrigatória para as ações governamentais e constitui 

um processo permanente (LOM, arts.138 e 270). Neste tópico abordaremos de 

forma sucinta a participação da CMRJ no processo de planejamento das atividades 

governamentais, precipuamente nos atos legislativos que contêm algum conteúdo 

orçamentário. 

Por atos legislativos que contêm algum conteúdo orçamentário consideramos 

as leis que aprovam o Plano Plurianual (PPA), as Diretrizes Orçamentárias (LDO) e 

o Orçamento Anual (LOA). Ademais, mencionaremos a lei que aprova o Plano 

Diretor, que, não sendo ato legislativo com um conteúdo propriamente orçamentário, 

cobra deles vinculação e compatibilidade. 

Os referidos PPA, LDO e LOA serão aprovados, cada um, por lei ordinária 

cujo projeto, de iniciativa privativa do Prefeito (LOM art. 254, I, II e III), será sujeito a 

procedimento legislativo especial de que tratam os arts. 295A a 311 do RI. A 

especialidade regimental destas espécies legislativas refere-se basicamente a que: 

 os projetos tramitam em regime de prioridade (RI, art. 298) e, publicado ou 

esgotado o prazo para parecer, serão obrigatoriamente incluídos na Ordem 

do Dia (RI, art. 301); 

 são desde logo enviados à Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização 

Financeira – CFOFF (RI, art. 300), independentemente do pronunciamento 

da Comissão de Justiça e Redação - CJR (RI, art 69, I) e da Consultoria e 

Assessoramento Legislativo (RI, art 233, §1º); 

 a CFOFF dispõe de dez dias úteis para emitir parecer aos projetos e de cinco 

dias úteis às emendas (RI, arts. 300,§1º e 303), não se aplicando o art. 87, 

parágrafo único, II, do RI; 

 cada uma das duas discussões em Plenário a que se submetem os projetos 

são divididas em duas sessões (RI, art. 301); 

 durante as discussões não são admitidas emendas (RI, art. 301), não se 

aplicando o art. 233, §4º do RI; 
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 encerrada cada uma das discussões, os projetos saem da Ordem do Dia 

para recebimento de emendas durante dois dias úteis, diretamente pela 

CFOFF (RI, arts. 302, caput, e 306), e não na Secretaria da Mesa Diretora, 

no Plenário (Ato da Mesa Diretora nº 7/2010) e sem necessidade de 

apoiamento mínimo de um terço dos membros da CMRJ (RI, art. 233, §4º); 

 publicado o parecer da CFOFF, os projetos retornam à Ordem do Dia para a 

votação de cada uma das discussões (RI, arts. 304 e 306); 

 o parecer da CFOFF às emendas apresentadas é conclusivo e final quanto à 

sua aprovação ou rejeição, e só não prevalecerá se houver requerimento de 

destaque para votação em separado, apoiado por um terço dos membros da 

CMRJ, aprovado pelo Plenário (RI, art. 302, parágrafo único);  

 a própria CFOFF elabora a redação do vencido e redação final dos projetos 

(RI, arts 304, §1º, e 306, §2º), excluída a CJR (RI, art. 69, I); e 

 obrigatoriedade de promoção de audiências públicas para discussão dos 

projetos (LOM, art. 255, §3º, e RI, art. 311). 

O projeto de PPA deve ser encaminhado pelo Prefeito à CMRJ até quatro 

meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro de seu mandato e 

devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa, para viger por 

quatro anos, até o primeiro exercício financeiro do mandato subsequente (LOM, art. 

258, parágrafo único, I, e RI, art. 296, I). Isto é, deve ser encaminhado pelo Prefeito 

até 31 de agosto do primeiro ano do mandato executivo, para vigorar do segundo 

ano do mandato até o primeiro do subsequente mandato, com devolução para 

sanção pela CMRJ até que se encerre o ano legislativo, inadmitido recesso 

legislativo sem sua aprovação. 

Anualmente, até 15 de abril, o Prefeito deve enviar à CMRJ relatório de 

execução, acompanhamento e avaliação do PPA no exercício anterior, que, 

apreciado pela CFOFF, será objeto de decreto legislativo (RI, art. 295A).  

Quanto ao seu conteúdo (CF, art. 165, §1º, e LOM, art.254, §1º), o PPA 

basicamente estabelece diretrizes, objetivos e metas para despesas de capital e 

outras delas decorrentes e para as relativas a programas de duração continuada, o 

que significa, obedecidas as seguintes diretrizes estratégicas: 
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 a organização da atividade governamental em programas visando ao 

atingimento dos objetivos pretendidos, mensurados por indicadores de 

desempenho; e 

 estabelecimento de ações, de que resultam bem ou serviço destinado ao 

público-alvo, como instrumento de programação para alcance dos objetivos 

de um programa, a serem quantificadas por metas físicas planejadas e 

estipuladas. 

Deve-se atentar que as diretrizes estratégicas e os programas previstos no 

PPA (e as derivadas ações e metas) devem atender, antes de mais, ao princípio da 

realidade financeira e capacidade de gasto e investimento do Município. Ademais, 

devem respeitar o que dispõe o Plano Diretor vigente (CF, art. 182, §§ 1º, 2º e 3º, 

combinado com Estatuto da Cidade - Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, 

arts. 4º, III, 40 e 44; LOM, art. 254, §§ 5º e 6º, 424, 425, 452 e 453), na medida em 

que este contempla os objetivos, metas, estratégias e programas da política urbana 

visando às funções sociais da Cidade e ao bem-estar de seus habitantes, e em vista 

do mandamento peremptório do art. 455 da LOM.  

Neste ponto, cabe o registro de que o plano diretor vigente nesta Cidade foi 

aprovado pela Lei Complementar nº 111, de 1º de fevereiro de 2011, estando, 

portanto, em vias de completar dez anos, o que implica obrigação legal de ser 

revisto (LC nº 111/2011, art. 1º, parágrafo único, e Estatuto da Cidade, art. 40, §3º), 

impactando fortemente na elaboração, proposição e aprovação dos próximos PPAs. 

A proposta do Prefeito para revisão do Plano Diretor vigente estará submetida ao 

que dispõe o art. 346 do RI. 

O projeto de LDO, por sua vez, é proposto anualmente e será encaminhado 

pelo Prefeito até oito meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro  

e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão 

legislativa (LOM, art. 258, parágrafo único, II, e RI, art. 296, II), isto é, até 15 de abril 

anualmente (mesma data de envio do relatório de execução, acompanhamento e 

avaliação do PPA no exercício anterior), com devolução para sanção até que se 

encerre o primeiro semestre legislativo, inadmitido portanto recesso legislativo sem 

sua aprovação.  
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Quanto ao seu conteúdo (CF, art. 165, §2º, Lei Complementar Federal nº 

101, de 4 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 4º, §§ 1º a 3º,  e 

LOM art. 254, §2º), basicamente compreende as metas e prioridades da 

administração para o exercício seguinte e fixação de metas fiscais para o exercício 

seguinte e os dois subsequentes, além de um anexo de riscos fiscais, onde se 

avaliam os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar negativamente o 

desempenho das metas fiscais e as providências a serem tomadas.  

As metas fiscais anuais fixadas se referem aos resultados primário e nominal 

decorrentes das estimativas de receitas e despesas e endividamento público 

projetadas para os três exercícios seguintes. Noutras palavras, a LDO vai 

estabelecer, dentre aquelas ações e programas postos no PPA, as metas e 

prioridades que no exercício seguinte devam receber dotações orçamentárias na 

LOA, respeitados os parâmetros fiscais decorrentes das metas de desempenho 

fiscal da receita, da despesa e de endividamento público aprovadas. 

Fechando o ciclo de atos legislativos regimentalmente submetidos a regras 

especiais, de que vimos tratando, temos a LOA, que é proposta anualmente e cujo 

projeto será encaminhado pelo Prefeito até três meses antes do encerramento do 

exercício financeiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão 

legislativa (LOM, art. 258, parágrafo único, III, e RI, art. 296, III), isto é, até 30 de 

setembro anualmente, com devolução para sanção até que se encerre o ano 

legislativo, inadmitido, portanto, recesso legislativo sem sua aprovação.  

Quanto ao seu conteúdo (CF, art. 165, §3º e LOM art.254, §3º), basicamente, 

sem abordar regras específicas, mas tomando somente sua função maior no 

processo permanente de planejamento municipal, temos que a LOA é o documento 

operativo de curto prazo que materializa as decisões previamente tomadas no PPA 

e na LDO, estimando receitas para o exercício financeiro subsequente e dotando as 

ações priorizadas pela LDO de créditos orçamentários, que serão essenciais para a 

legalidade de qualquer ato administrativo que envolva despesa pública, inclusive 

assunção de compromissos contratuais, tudo dentro das metas de desempenho 

fiscal fixadas também na LDO. 
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Até aqui temos apenas atos legislativos de aprovação para execução 

posterior, mas a atividade da CMRJ não se limita a esta etapa do processo de 

planejamento municipal, pois é de sua responsabilidade avaliar a justeza da 

execução daquilo que aprovou. Assim, como já mencionado, a ela incumbe 

deliberar quanto à execução do PPA no exercício anterior, como também sobre a 

execução orçamentária do exercício anterior. Para esta tarefa há o auxílio do 

TCM/RJ (LOM art. 88).  

Ao Prefeito compete prestar, anualmente, as contas do exercício anterior, 

dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa (o que, grosso modo, 

se daria próximo ao 15 de abril), enviando-as no mesmo prazo ao TCM/RJ para 

emissão de Parecer Prévio (LOM, art 107, XII), dispondo este de outros sessenta 

dias para sua elaboração (LOM, art. 88, I), cujo julgamento é de competência 

exclusiva da CMRJ (LOM, art. 45, XXII), que o aprovará ou rejeitará por decreto 

legislativo (RI, art. 214, III), de autoria da CFOFF, elaborado em trinta dias de seu 

recebimento e que tramitará em regime de prioridade (RI, art. 348 e parágrafos). 

Vimos, então, que, a cada sessão legislativa, a CMRJ tem oportunidade de 

deliberar sobre exercícios passados e futuros, num trabalho permanente de 

provisão com retroalimentação por acompanhamento e avaliação retrospectiva, 

conforme quadro-resumo abaixo, para uma sessão legislativa hipotética. 

1) 15 de fevereiro - abertura da sessão legislativa (LOM art. 59); 
2) até 15 de abril - recebimento da prestação de contas do exercício anterior 

(LOM art. 107, XII): 

 recebimento do relatório de execução do PPA no exercício anterior, 
para deliberação mediante aprovação de decreto legislativo de autoria 
da CFOFF (RI art. 295A); 

 recebimento de projeto de LDO para exercício subsequente (LOM art. 
258, p.u., II e RI art. 296, II); 

3) até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa (30 de 
junho) 

 aprovação do projeto de LDO e devolução para sanção (LOM arts. 
258, p.u., II e 59, §2º); 

 recebimento de Parecer Prévio elaborado pelo TCM/RJ às contas 
prestadas do exercício anterior (LOM art. 88,I); 

4) até 31 de agosto - recebimento de projeto de PPA (LOM art. 258, p.u., I e RI 
art. 296, I), se primeiro ano da legislatura e primeiro ano de mandato 
executivo, 
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 decreto legislativo de autoria da CFOFF sobre Parecer Prévio do 
TCM/RJ às contas prestadas do exercício anterior (RI art. 348 e 
parágrafos); 

5) até 30 de setembro - recebimento de projeto de LOA para exercício 
subsequente (LOM art. 258, p.u., III e RI art. 296, III); 

6) até o encerramento da sessão legislativa (15 de dezembro) 

 aprovação do projeto de PPA e devolução para sanção (LOM art. 258, 
p.u., I), se primeiro ano da legislatura e primeiro ano de mandato 
executivo; 

 aprovação de projeto de LOA e devolução para sanção (LOM arts. 
258, p.u., III e 59, §2º). 

IV - INTRODUÇÃO ÀS TÉCNICAS DE REDAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

1. Lei Complementar nº 48, de 5 de dezembro de 2000 

A CF/88, no parágrafo único do art. 59, estabelece que uma lei complementar 

disponha sobre as técnicas de elaboração, redação, alteração e consolidação das 

leis. No âmbito federal, a Lei Complementar nº 95/1988 é quem dispõe sobre essas 

regras. 

No Município do Rio de Janeiro, a LOM, em seu art. 67, também prevê que 

seja através de uma lei complementar essa disposição. Foi elaborada então, nos 

moldes da Lei Federal nº 95/88, a Lei Complementar n° 48, de 5 de dezembro de 

2000 (LC nº 48/2000), que “Dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e 

consolidação das leis municipais, conforme determina o § 1º do art. 67 da Lei 

Orgânica do Município”. 

1.1. Elaboração e Redação de Proposições 

Na redação das proposições, é importante lembrar que também devem ser 

observados os requisitos elencados no art. 222 do RI da CMRJ: 

“Art. 222 - São requisitos das proposições: 
I - ementa de seus objetivos; 
II - conter tão somente a enunciação da vontade legislativa; 
III - divisão em artigos numerados, claros e concisos, e subdivididos, 
quando for o caso, em parágrafos, incisos, alíneas, itens, subitens e 
números; (Os dois últimos constituem nomenclatura não adotada na 
Lei Complementar nº 48/2000 com redação dada pela Lei 
Complementar nº 51/2001) 
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IV - cláusula de vigência e menção à revogação das disposições em 
contrário; (Ver art. 8º da Lei Complementar nº 48/2000 com redação 
dada pela Lei Complementar nº 51/2001) 
V - menção ao Plenário Teotônio Villela e data; 
VI - assinatura do autor; 
VII - justificativa, com a exposição circunstanciada dos motivos de 
mérito que fundamentam a adoção da medida proposta. 
Parágrafo único - Dispensa-se o cumprimento do disposto nos incisos 
I, II, III, IV e VII no caso de indicações, requerimentos, moções, 
emendas e subemendas.”  

Uma lei se divide em três partes básicas (art.2°, LC n° 48/2000): 

 PARTE PRELIMINAR: epígrafe, ementa, preâmbulo, enunciado do objeto e 

indicação do âmbito de aplicação das disposições. 

 PARTE NORMATIVA: o texto das normas de conteúdo substantivo. 

 PARTE FINAL: disposições pertinentes às medidas para implementação das 

normas, às disposições transitórias e se for o caso, à cláusula de vigência e 

de revogação. 

Ademais, é fundamental que o texto normativo seja redigido com: CLAREZA - 

PRECISÃO - ORDEM LÓGICA (art.10, LC 48/2000) 

Destacamos alguns pontos importantes dispostos no art. 10:  

 usar palavras em seu sentido comum, frases curtas e concisas; 

 construir orações em ordem direta e utilizar a pontuação de forma sensata; 

 buscar uniformidade do tempo verbal em todo o texto; 

 evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido; 

 restringir o conteúdo de cada artigo da lei a um único assunto ou princípio; 

 grafar por extenso as referências a números e percentuais, exceto data, 

número da lei e em casos indispensáveis para a compreensão do texto. 

Exemplo:  A comissão será composta por cinco membros. 

 expressar valores monetários em algarismos arábicos, seguidos da indicação 

por extenso, entre parênteses. Exemplo: A despesa do Orçamento de 

Investimentos das empresas, observada a programação desta Lei, é fixada 

em R$ 10.118.105,00 (dez milhões, cento e dezoito mil e cento e cinco reais), 

conforme definido no Anexo V. 
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 grafar datas da seguinte forma: os dias com apenas um algarismo serão 

grafados sem a precedência de zero, sendo o primeiro dia do mês grafado na 

forma ordinal. Exemplo: Plenário Teotônio Villela, 1º de setembro de 2020. 

 

1.2. Alteração de Leis  

Segundo o disposto no art. 11 da LC n° 48/2000, a alteração das leis pode 

acontecer das seguintes formas: 

 Reprodução integral em novo texto, quando se tratar de alteração 

considerável 

 Revogação parcial 

 Substituição no próprio texto do dispositivo alterado ou acréscimo de 

dispositivo novo 

Ademais, é vedado: (1) o aproveitamento do número de dispositivo revogado, 

vetado ou declarado inconstitucional; e (2) o comando para renumeração de artigos 

e unidades superiores (neste caso é possível acrescentar uma letra maiúscula ao 

número do artigo existente). 

Por outro lado, é admissível a reordenação interna das unidades em que se 

desdobra o artigo, que deve ser identificado com as letras “(NR)”. 

1.3. Consolidação das Leis e outros Atos Normativos 

A consolidação consiste na integração de todas as leis pertinentes a 

determinada matéria num único diploma legal, como o disposto no § 1º do art.12 da 

LC n° 48/2000. As leis incorporadas são revogadas formalmente, mas não há 

modificação do alcance nem interrupção da força normativa dos dispositivos 

consolidados. 

Cabe ressaltar, que para haver alterações nos projetos de lei de 

Consolidação, deve-se preservar seu conteúdo normativo original, o §2º do art. 12 

enumera quais alterações poderão ser feitas. 
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Os procedimentos a serem observados para a consolidação de leis estão 

elencados no art. 12A da LC 48/2000. Conforme seu § 1º, a iniciativa do Poder 

Legislativo para a formulação de projeto de lei de consolidação caberá à Mesa 

Diretora, a qualquer Vereador ou Comissão da CMRJ. 

2. Precedente Regimental nº 27 

A Comissão de Justiça e Redação, com base nas informações prestadas 

preliminarmente pela Consultoria e Assessoramento Técnico-Legislativa a respeito 

da existência de proposições similares, solicitará ao Presidente da CMRJ: 

 APENSAMENTO: No caso de proposições que versem sobre assuntos 

similares a proposições mais antigas em tramitação, observada a numeração 

cronológica dos projetos legislativos; ou 

 ARQUIVAMENTO: Quando a proposição tratar de assunto contido em lei 

municipal vigente, se a proposição apresentada não acarretar nenhuma 

modificação, parcial ou total, da norma já em vigor. 

Recebida a solicitação de apensamento ou de arquivamento por parte da 

CJR, o Presidente da CMRJ imediatamente despachará o expediente à publicação 

e determinará à Secretaria-Geral da Mesa Diretora as medidas adequadas.  

2.1. Questões Relevantes a Respeito da Aplicação do Precedente Regimental 

nº 27 

Quando será considerada manifestação tácita da CJR de não acolhimento da 

orientação prestada pela Consultoria? Quando a CJR recebe a indicação de 

similaridade por parte da Consultoria e Assessoramento Legislativo de proposição 

em tramitação ou a existência de lei sobre o assunto e não solicita o apensamento 

ou arquivamento. Neste caso, será computado o prazo regimental total destinado 

aos pareceres das Comissões Permanentes ou, antes, se emitido o parecer à 

matéria pela Comissão de Justiça e Redação. 

Quando será permitido aos Vereadores ou Comissão Permanente solicitar o 

arquivamento ou apensamento? Quando decorrido o tempo previsto (prazo 

regimental total destinado aos pareceres das comissões permanentes), sem a 
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solicitação de apensamento ou arquivamento da matéria ou emitido o parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, será permitido a qualquer Vereador ou Comissão 

Permanente pleitear ao Presidente da CMRJ o apensamento ou arquivamento da 

proposição legislativa, em grau de recurso, no prazo de dois dias úteis. 

Vale observar que, quando ocorrer o apensamento ou arquivamento da 

matéria por solicitação da Comissão de Justiça e Redação, sem a concordância por 

parte de qualquer Vereador ou Comissão Permanente, poderá se recorrer ao 

Presidente da CMRJ, também, no prazo de dois dias úteis contado da publicação da 

decisão. 

3. Pareceres Normativos da Comissão de Justiça e Redação  

Os diplomas legais derivados da atividade precípua da CMRJ devem possuir 

precisão e clareza, conforme dispõe a LC nº 48/2000. Com vistas a padronizar a 

redação dos projetos de lei de frequência comum, a CJR elaborou pareceres que 

auxiliam na elaboração dos referidos projetos. Dessa forma, evita-se que as 

proposições legislativas apresentadas recebam emendas, acabando por retardar a 

tramitação dos projetos. 

3.1. Parecer Normativo nº 1/1989 da CJR - Da Redação de Projetos de 

Frequência Comum 

3.1.1. Designação de Logradouros e Bens Públicos 

O item 6.1 do Parecer nº 1/1989 traz o primeiro tipo de projeto de lei de 

frequência comum que iremos tratar, qual seja o de designação de logradouros e 

bens públicos.  

Nos projetos de lei que visam atribuir nomes a logradouros públicos e bens 

públicos, a redação deverá indicar o comando ao Poder Executivo, já que cabe a 

esse Poder o ato de editar o respectivo decreto, colocar a placa respectiva e incluir 

o nome no glossário de denominações dos bens e instituições oficiais.  

Nos casos em que se tratar de denominação de logradouro público, o projeto 

de lei deverá mencionar a Lei Municipal nº 20, de 3 de outubro de 1977, em vigor, 
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de autoria do Vereador Américo Camargo, que “Dispõe sobre a aposição de placas 

explicativas nos logradouros públicos”.  

Também nos projetos de denominação de logradouros, o projeto deverá 

mencionar, entre parênteses, logo após o nome, a área de atividade e as datas de 

nascimento e passamento do homenageado (a).    

Outro item a ser observado quando da elaboração das proposições que 

visem dar nome a logradouros públicos é o atendimento ao que dispõe a Lei 

Municipal nº 4.762, de 23 de janeiro de 2008, em vigor, de autoria do Vereador 

Wilson Leite Passos, que “Proíbe a mudança de denominação de logradouros cuja 

denominação oficial exista há mais de 20 anos”.  

A CJR propõe, no item 6.1 do Parecer nº 1/1989, alguns modelos de redação 

como exemplo. Abaixo, seguem outros exemplos de redação, conforme modelo 

recomendado pelo Parecer supracitado.   

 
Exemplo 1: 
 

PROJETO DE LEI Nº 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO  
 
                                                                                            DECRETA: 
 
Art. 1º O Poder Executivo dará o nome de Helena Oksenberg Kelner 
(ativista- 1940-2018) a um logradouro público inominado no Município 
do Rio de Janeiro.  
Art. 2º No cumprimento desta Lei, o Poder Executivo observará o 
disposto na Lei nº 20, de 3 de outubro de 1977.  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Exemplo 2:  

PROJETO DE LEI Nº 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 
 
                                                                                          DECRETA: 
 
Art. 1º O Poder Executivo dará o nome de Arquiteta Lu Petersen a uma 
unidade da rede municipal de ensino público situada em uma 
comunidade que tenha recebido intervenções do Programa Favela-
Bairro. 



76 
 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

3.1.2. Dos Projetos de Concessão de Títulos Honoríficos 

A concessão de títulos honoríficos pela CMRJ dar-se-á mediante decretos 

legislativos. São títulos honoríficos da CMRJ: I – Cidadão Benemérito, destinado 

aos naturais do Município; II – Cidadão Honorário, destinado aos naturais de outras 

cidades, Estados ou Países.” (RICMRJ art. 312, caput e §1º, I e II).  

O item 6.2 do Parecer nº 1/1989, da CJR, que trata da redação das 

proposições de concessão de títulos honoríficos recomenda a não utilização de 

qualquer forma de tratamento na menção ao destinatário da homenagem, apenas 

admite-se a menção à sua atividade, cargo ou função, quando indispensável à sua 

identificação. 

Assim, exemplificamos o modelo de redação proposto pela CJR para 

proposições de concessão de título honorífico com dois projetos de decreto 

legislativo retirados do site da CMRJ. 

Exemplo 1: 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 

 
A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 
 
                                                                                     DECRETA: 
 
Art. 1º Fica concedido o título de Cidadão Benemérito do Município do 
Rio de Janeiro a Guilherme de Albuquerque Santos, advogado.  
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
Exemplo 2: 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO  
 
                                                                                    DECRETA: 
 
Art. 1º Fica concedido o título de Cidadão Honorário do Município do 
Rio de Janeiro a Luciano Negreiros.  
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação.  
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3.2. Parecer Normativo nº 2/1991 da CJR: Reconhecimento De Logradouros 

“O reconhecimento de logradouros públicos é matéria própria de 

normatização por ato do Poder Executivo.” (CJR – Parecer normativo nº 2/1991). 

Conforme este Parecer, a forma de redação para o reconhecimento de logradouros 

não deve ser determinativa nem tampouco autorizativa.  

A Comissão de Justiça e Redação considera que a melhor forma para redigir 

o projeto de lei que visa o reconhecimento de um logradouro público será, portanto, 

seguir a orientação já aprovada (Parecer Normativo nº 1/89, DCM/RJ 8/8/90) para a 

redação de projetos de lei que objetivam denominar um logradouro público (CJR – 

Parecer normativo nº 2/1991).  

Segue abaixo a reprodução dos exemplos de redação propostos pela CJR 

nos casos de projetos de lei que visam o reconhecimento de um logradouro público: 

Exemplo 1: 
PROJETO DE LEI Nº 

EMENTA: 
“Reconhece como logradouro 
público a área que menciona no 
projeto de alinhamento nº …. no 
bairro de Bangu”. 

AUTOR: Vereador 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 
                                                                                               DECRETA: 
 
Art. 1º O Poder Executivo reconhecerá como logradouro público a rua 
constante do Projeto de alinhamento nº…. que começa à rua…. nº…. e 
termina à Rua….nº….no bairro de Bangu, jurisdição da XVII Região 
Administrativa.” 
Art. 2º No cumprimento desta Lei, será observado o disposto na Lei nº 
20, de 3 de outubro de 1977. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 



78 
 

3.3. Parecer Normativo nº 4/1993 da CJR: Da Redação De Emendas À Lei 

Orgânica Do Município 

Este Parecer estabelece uma redação-padrão para proposições que fazem 

emendas à LOM.  a epígrafe do projeto, o verbo a ser usado deverá ser “aprovar” 

no lugar de “decretar”.  

Exemplo: 
PROJETO DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 

 
EMENTA: 
Altera o art…. da Lei Orgânica do Município 
do Rio de Janeiro.  

(Ou) 
Acrescenta o § …. e o §… ao  art… da Lei 
Orgânica do Município do Rio de Janeiro. 

(Ou) 
Suprime os arts….. e …..da Lei Orgânica 
do Município. 

AUTOR: Vereador 
A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

                                                                                                       
APROVA: 

Art. 1º O art…..da Lei Orgânica do Município passará a vigorar com a 
seguinte redação: 
“Art………………………………………….”. ( R) 
Art. 2º Esta Emenda à Lei Orgânica entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 

3.4. Parecer Normativo nº 5/2010 – CJR: Inclusão de Datas no Calendário 

Oficial da Cidade 

Este Parecer dispõe sobre a redação de proposições legislativas que visem 

tão somente a inclusão de datas no calendário oficial de eventos e datas 

comemorativas da cidade do Rio de Janeiro, consolidadas pela Lei nº 5.146, de 7 de 

janeiro de 2010. A inclusão de dispositivos normativos que imputem atribuição ou 

ação ao Poder Executivo pode ser considerada invasão de competência.  

O ordenamento dos §§ do art. 6º da Lei nº 5.146/2010 segue a numeração do 

respectivo mês da data comemorativa ou de realização do evento. Portanto, no mês 

de janeiro o parágrafo referente será o 1º, em fevereiro, o 2º, e assim 

sucessivamente.  
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A redação padrão proposta pela CJR para essas proposições segue os 

seguintes modelos: 

Exemplo 1: 
PROJETO DE LEI Nº 

EMENTA: 
Inclui o dia dos Avós no Calendário 
Oficial da Cidade consolidado pela 
Lei nº 5.146/2010. 

Autor: Vereador  
A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO  

DECRETA: 
 
Art. 1º Fica incluída, no § 7º do art. 6º da Lei nº 5.146, de 7 de janeiro 
de 2010, a seguinte data comemorativa: 
 
. Dia dos Avós, a ser comemorado, anualmente, no dia 26 de julho.  
 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Exemplo 2: 

PROJETO DE LEI Nº 
 EMENTA: 
Inclui a Semana da Informática no 
Calendário Oficial da Cidade 
consolidado pela Lei nº 5.146/2010. 

Autor: Vereador 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO  

DECRETA: 
Art. 1º Fica incluído, no § 10. Do art. 6º da Lei nº 5.146, de 7 de janeiro 
de 2010, o seguinte evento: 
. Semana da Informática, a ser comemorada anualmente, com início 
na terceira segunda-feira do mês de outubro. 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

3.5. Parecer Normativo nº 6/2011 – CJR: Reconhecimento de utilidade pública 

O Parecer nº 6/2011 visa padronizar a redação dos projetos legislativos que 

têm por objetivo a inclusão de entidades na Lei de Consolidação de Concessões de 

Utilidade Pública (Lei nº 5.242, de 17 de janeiro de 2011).  

O ordenamento dos incisos no art. 2º da Lei nº 5.242/2011 observará a 

aprovação cronológica das Leis referentes à Concessão de Utilidade Pública.  
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Segue o modelo de redação sugerido pela CJR para essas proposições: 

Exemplo: 
PROJETO DE LEI Nº 

EMENTA: 
Inclui na Lei nº 5.242/2011 o Circo 
Voador Atividades Culturais, 
Artísticas, Sociais e Ambientais 
como de utilidade pública. 

Autor: Vereador 
A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO  

DECRETA: 
Art. 1º Fica incluído o Circo Voador Atividades Culturais, Artísticas, 
Sociais e Ambientais, no art. 2º da Lei nº 5.242, de 17 de janeiro de 
2011, que trata da Consolidação Municipal de Utilidades Públicas.  
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

3.6. Parecer Normativo nº 7/2015 – CJR: Cidades-Irmãs da Cidade do Rio de 

Janeiro 

O Parecer Normativo nº 7/2015 apresenta a redação-padrão dos projetos de 

lei que visem à inclusão de cidades-irmãs da Cidade do Rio de Janeiro na 

consolidação da Legislação Municipal na forma da Lei nº 5.919, de 17 de julho de 

2015. Esse tipo de proposição deve obedecer às seguintes diretrizes: 

 No art. 1º do Projeto de Lei, o ordenamento dos §§ referidos no art. 2º da Lei 

nº 5.919/2015 deve observar a localização da cidade a ser geminada 

conforme abaixo: 

§ 1º Em território nacional 
§ 2º Na Europa 
§3º Na Ásia 
§ 4º Na África 
§ 5º Nas Américas 
§ 6º Na Oceania 
 

 O art. 2º do Projeto de Lei é opcional. Caso opte por incluir este artigo, o 

Vereador deverá observar o ordenamento dos incisos do § 1º do art. 5º da Lei 

nº 5.919/2015, mencionando uma ou mais áreas das descritas a seguir: 

I – cultural; 
II – social; 
III – educacional; 
IV – científica; 
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V – turística; 
VI – tecnológica; 
VII – de saúde; 
VIII – econômica; 
IX – de esporte; 
X – ambiental; 
XI – comercial; 
XII – artística; 
XIII – técnica; 
XIV – de indústria naval; 
XV – política; 
XVI – urbanística; 
XVII – de desenvolvimento da administração local; 
XVIII – de recursos humanos; 
XIX – de patrimônio histórico; e/ou 
XX – de estudos e investigações conjuntas. 
 

Assim, segue abaixo um exemplo de redação, conforme os preceitos do 

Parecer da CJR: 

Exemplo: 
PROJETO DE LEI Nº 

EMENTA: 
Inclui na Lei nº 5.919/2015 a cidade 
de Assunção, capital do Paraguai, 
como Cidade-irmã da Cidade do Rio 
de Janeiro. 

Autor: Vereador 
A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO 

DECRETA: 
Art. 1º Fica incluída, no § 5º do art. 2º da Lei nº 5.919, de 17 de julho 
de 2015, que consolida a legislação municipal referente às cidades-
irmãs, a cidade de Assunção, capital do Paraguai, como cidade-irmã 
da Cidade do Rio de Janeiro. 
Art. 2º Ficam incluídos, nos incisos I, V, VIII e XIX do § 1º do art. 5º da 
Lei nº 5.919/2015, programas de cooperação e intercâmbio nas áreas 
cultural, turística, econômica e de patrimônio histórico entre a Cidade 
de Assunção e a Cidade do Rio de Janeiro.  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

* Todos os exemplos aqui citados foram retirados do site da CMRJ, de projetos 

apresentados por Vereadores desta Casa Legislativa, ou de Pareceres da CJR.  
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V - TOMBAMENTO E REGISTRO DE BENS CULTURAIS 

1. Conceitos Principais 

O tombamento é um instrumento de proteção dos bens móveis e imóveis a 

serem tutelados pelo poder público como integrantes do patrimônio cultural 

nacional. É um dos dispositivos legais de que fazem uso a União, os Estados e os 

Municípios para preservar a memória nacional. Sua adoção é o reconhecimento do 

valor cultural do bem em uma ou mais das seguintes dimensões, dentre outras: 

arqueológica, etnográfica, histórica, artística, arquitetônica, urbanística, paisagística 

ou ecológica. A rigor, ao tombar um bem, o poder público impõe ao seu proprietário 

restrições administrativas para sua gestão, e qualquer alteração de suas 

características deve ser autorizada pelo órgão competente20. 

Uma vasta gama de bens materiais pode ser de interesse público para o 

tombamento. Por exemplo, toda uma edificação ou apenas sua fachada, uma área 

urbana e seu conjunto arquitetônico, obras de arte (pinturas, monumentos etc.), um 

acervo bibliográfico, uma paisagem, um monumento natural ou mesmo um exemplar 

ou um conjunto de exemplares de determinada espécie vegetal ocorrente em dado 

local21. 

Em âmbito municipal, cabe ao Instituto Rio Patrimônio da Humanidade – 

IRPH, pertencente à estrutura do Poder Executivo, realizar a inscrição dos bens 

tombados no livro dos bens culturais do Município do Rio de Janeiro, após criteriosa 

análise quanto ao seu valor cultural22. 

Quando o bem a ser protegido tem natureza imaterial, ou seja, não é bem 

móvel ou imóvel, o termo correto a empregar ao seu instrumento de tutela pelo 

poder público é “registro”, e não tombamento. Assim, ao ter atestado seu valor 

                                                
20

 Instituto Nacional do Patrimônio Cultural – IPHAN. Patrimônio Material – Tombamento. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/perguntasFrequentes?categoria=9#:~:text=O%20tombamento%20de%20um%20bem,di
fus%C3%A3o%20dos%20bens%20culturais%20materiais. Acesso em: 4/1/2021. 
21

 Para verificar tanto a lista de bens tombados pela administração municipal como patrimônio material quanto 
aqueles registrados como patrimônio imaterial, acesse o sítio eletrônico do IRPH / Prefeitura da Cidade do Rio 
pelo seguinte link: https://www.rio.rj.gov.br/web/irph/principal. O interessado também pode baixar o aplicativo 
“Patrim nio Carioca” para consultar os bens tombados e registrados na Cidade do Rio de Janeiro pelas três 
esferas de poder (federal, estadual e municipal), com detalhes como data do tombamento ou registro, 
localização, esfera, histórico etc. O aplicativo está disponível para Android e iOS. 
22

 Instituto Rio Patrimônio da Humanidade – IRPH. Competências. Disponível em: 
https://www.rio.rj.gov.br/web/irph/competencias. Acesso em: 4/1/2021. 

http://portal.iphan.gov.br/perguntasFrequentes?categoria=9#:~:text=O%20tombamento%20de%20um%20bem,difus%C3%A3o%20dos%20bens%20culturais%20materiais
http://portal.iphan.gov.br/perguntasFrequentes?categoria=9#:~:text=O%20tombamento%20de%20um%20bem,difus%C3%A3o%20dos%20bens%20culturais%20materiais
https://www.rio.rj.gov.br/web/irph/principal
https://www.rio.rj.gov.br/web/irph/competencias
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cultural, o bem é inscrito pelo IRPH em um dos seguintes livros de registro de bens 

culturais de natureza imaterial do Município: 1) Livro de Registro dos Saberes; 2) 

Livro de Registro das Atividades e Celebrações; 3) Livro de Registro das Formas de 

Expressão; 4) Livro de Registro dos Lugares23. 

2. Tombamento e Registro de Bens Culturais por Ato Legislativo 

Até bem pouco tempo, tombamentos feitos por ato legislativo eram alvo de 

contenda judicial. Em todo o país, leis de tombamento foram majoritariamente 

declaradas inconstitucionais pelos tribunais, quando alvo de representação. Esse 

entendimento jurisprudencial e doutrinário estava pautado principalmente no 

argumento de que era reserva da administração a realização do tombamento no 

caso concreto, conforme sua conveniência e oportunidade, cabendo ao legislador 

apenas a edição de normas abstratas sobre o tema, em respeito ao princípio da 

separação dos poderes, configurado no artigo 2º da CF/88. A este, somava-se o 

argumento de que o tombamento por lei violaria garantias expressas no art. 5º da 

CF 88, notadamente o direito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla 

defesa.  

Em sendo o tombamento instituído por lei, e na ausência de notificação 

prévia, o proprietário do bem perderia a oportunidade de sua impugnação se 

pudesse demonstrar que não haveria valor cultural que justificasse tamanha 

restrição ao direito de propriedade24. 

Recentemente, contudo, o Plenário do STF, em sessão virtual, fixou 

entendimento majoritário favorável ao tombamento por ato legislativo, com a 

ressalva de que este tombamento tem caráter provisório, inicial, até que o Poder 

Executivo, por meio de seu órgão competente, ateste o valor cultural do bem, 

cientifique o proprietário, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa, 

                                                
23

 RIO DE JA EIRO. Decreto Municipal nº 23.162, de 21 de julho de 2003, que “Institui o Registro de Bens 
Culturais de  atureza Imaterial, no âmbito do Município do Rio de Janeiro”. 
24

 DIONISIO, Pedro de Hollanda. Possibilidade de realização de tombamento por meio de ato legislativo 
municipal. Estudo Técnico nº 1/2015/CAL/MD/CMRJ, 2015. Coordenação: ACETTA; M.C.F.F. Câmara Municipal 
do Rio de Janeiro. Disponível em http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/v7/file/doc/ETEC-0012015.pdf. Acesso 
em: 4/1/2021. 

http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/v7/file/doc/ETEC-0012015.pdf
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e conclua o processo, dando ao tombamento o caráter definitivo25. Evita-se, assim, 

eventual infração sumária ao direito de propriedade, pois o detentor do bem tem 

garantida a oportunidade de questionar a imposição de tutela.  

Veja que um processo de tombamento requer a análise criteriosa do valor do 

bem a ser tombado. Por esse motivo, a condução do processo administrativo é de 

competência do Poder Executivo, que tem órgão e equipe especializada em 

preservação do patrimônio cultural2627. 

3. Recomendações para a Elaboração de Projetos de Lei de Tombamento de 

Bens Materiais e Registro de Bens Imateriais 

Com a fixação da jurisprudência na corte suprema quanto ao tombamento de 

bens por ato legislativo, em caráter provisório, ficaram mais flexíveis as 

possibilidades de redação para projetos desse tipo, bem como de projetos de 

registro de bens de natureza imaterial. Basicamente, as recomendações desta 

Consultoria passam pelos seguintes pontos: 

 Fundamentar da maneira mais completa e técnica possível a justificativa para 

o tombamento ou registro; 

 Declarar o caráter provisório do tombamento ou registro e determinar a 

abertura de processo administrativo pelo órgão competente na estrutura do 

Poder Executivo, com a finalidade de ratificar o valor do bem como patrimônio 

cultural; 

 Evitar o tombamento de função, sobre o qual há jurisprudência contrária28; e 

 Evitar citar, no texto do projeto, a Lei municipal nº 928, de 22 de dezembro de 

1986, declarada parcialmente inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado 

                                                
25

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ACO nº 1.208. Julgamento Virtual finalizado em 24/11/2017. Sessão Plenária. 
Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília, 2017. Acórdão disponível em: 
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2631337. Acesso em 4/1/2021. 
26

 Das conclusões aqui expressas, depreende-se serem extensivas aos processos de registro de bens de 
natureza imaterial, categoria de acautelamento mais recente e sem o mesmo histórico de disputa judicial do 
tombamento. 
27

 Para aprofundamento sobre o histórico da disputa pela iniciativa de processos de tombamento por ato 
legislativo, consulte o Estudo Técnico nº 1/2015/CAL/MD/CMRJ, disponível em 
http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/v7/file/doc/ETEC-0012015.pdf, produzido pelo corpo técnico desta 
Consultoria anteriormente ao julgamento da ACO nº 1.208 pelo STF. 
28

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RE 219.292, rel. min. Octavio Gallotti, j. 7-12-1999, 1ª T, DJ de 23-6-
2000. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=226903. Acesso em 
4/1/2021. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2631337
http://www.camara.rj.gov.br/scriptcase/v7/file/doc/ETEC-0012015.pdf
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=226903
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do Rio de Janeiro – TJ/RJ nos autos do processo nº 0006627-

75.1987.8.19.0000, com trânsito em julgado, a despeito do posterior 

entendimento majoritário do STF no julgamento da ACO nº 1.208 quanto à 

possibilidade de tombamento provisório por ato legislativo. 

Um caminho legislativo alternativo para o tombamento ou o registro de bem 

cultural é a declaração de interesse público para esse fim. Assim, o legislador 

estabelece um diálogo colaborativo com o Poder Executivo29. 

4. Legislação de Interesse sobre Tombamento e Registro de Bens Culturais 

 CF/88, em especial o art. 30, I, IX, c/c os arts. 23, III e IV, e 216; 

 Decreto-Lei nº 25/1937 (Organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico 

nacional); 

 LOM, em especial os arts. 30, I, XXX, XXXI e XXXII, em consonância com os arts. 

23, 293, VII, 342, 343, II e § 2º, 350, 422, 430, II, “c”, e 461, III; 

 Lei Complementar Municipal n° 111/2011 (Plano Diretor), em especial os arts. 

37, IV, “l”, 132, I e V e § 2º, 133, 134, 141, 142, 196, 197, 198 e 199; 

 Lei Municipal n° 166/1980 (Dispõe sobre o processo de tombamento no 

Município); 

 Lei Municipal n° 474/1983 (Dispõe sobre o tombamento de bens móveis ou 

imóveis de significativo valor cultural para o povo da Cidade do Rio de 

Janeiro). 

 Decreto Federal nº 3.551/2000 (Institui o Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial, em âmbito nacional); e 

 Decreto Municipal nº 23.162/2003 (Institui o Registro de Bens Culturais de 

Natureza Imaterial, no âmbito do Município do Rio de Janeiro). 

 

* As informações aqui apresentadas foram conferidas em 4 de janeiro de 2021. 

Alterações legais e novos entendimentos jurisprudenciais posteriores a esta data 

podem torná-las inválidas. Todo este material é de uso interno aos quadros de 

                                                
29

 Exemplificativamente, veja a Lei municipal nº 477, de 15 de dezembro de 1983, que “Declara de interesse 
cultural e histórico, para efeito de tombamento, o imóvel da Avenida Venceslau Brás nº 72, onde estava localizada 
a antiga sede do Botafogo de Futebol e Regatas”. 



86 
 

servidores estatutários e comissionados da CMRJ, não sendo autorizado seu uso 

como referência fora da instituição. 

VI - O PLANO DIRETOR 

1. O que é e quais as funções do Plano Diretor 

Nos termos da CF, o Plano Diretor é o instrumento básico da política de 

desenvolvimento e expansão urbana (art. 182, §1º). 

Segundo o art. 452 da LOM, o plano diretor, aprovado pela CMRJ, é o 

instrumento básico da política urbana e é parte integrante do processo contínuo de 

planejamento municipal, abrangendo a totalidade do território do Município e 

contendo diretrizes de uso e ocupação do solo, zoneamento, índices urbanísticos e 

áreas de especial interesse, articuladas com as econômico-financeiras e 

administrativas. 

Para Meirelles30,, é instrumento técnico-legal definidor dos objetivos de cada 

municipalidade e orienta toda a atividade da Administração e os administrados e por 

isso possui supremacia frente aos outros instrumentos legais (HLM, 404). 

Trata-se de um complexo de normas legais e diretrizes técnicas para o 

desenvolvimento global e constante do Município, sob os aspectos físicos, social, 

econômico e administrativo, desejado pela comunidade local (HLM,403). 

A terminologia Plano justifica-se pelo estabelecimento de objetivos a serem 

atingidos, atividades a serem executadas e seu responsável. É Diretor por fixar 

diretrizes do desenvolvimento urbano do município (JAS31,139). 

O Plano Diretor tem como função sistematizar o desenvolvimento físico, 

econômico e social do território, visando ao bem estar da comunidade (JAS,140). 

É parte dos instrumentos de execução do planejamento municipal de nível 

global e a elataboração e execução dos outros planos municipais obedecerão às 

                                                
30

 HLM- Hely Lopes Meirelles. Todas as referências de HLM retiradas de : MEIRELLES, H. L. Direito municipal 
brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1998.  
31

 JAS- José Afonso da Silva. Todas as referências de JAS retiradas de: SILVA, J. A. D. Direito urbanístico 
brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. 
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diretrizes do Plano Diretor e este condicionará (junto com a LOM) o exercício do 

direito de propriedade e do direito de construir (LOM, art. 270, §2º, §6º e 423). 

2. Conteúdo Geral do Plano Diretor (LOM, art. 424) 

O Plano Diretor, respeitadas as funções sociais da Cidade e o bem estar de 

seus habitantes, contemplará os objetivos, metas, estratégias e programas da 

política urbana. 

Como parte integrante do processo de planejamento e como instrumento da 

política urbana, o Plano Diretor tratará do conjunto de ações propostas pela LOM e 

regulará os processos de desenvolvimento urbano, servindo de referência a todos 

os agentes públicos e privados. (LOM, art. 425 e parágrafo único). 

3. Etapas para a aprovação de acordo com o art. 453 da LOM 

 Definição dos problemas prioritários do desenvolvimento urbano local e dos 

objetivos e diretrizes para o seu tratamento; 

 Definição dos programas, normas e projetos a serem elaborados e 

implementados; 

 Definição do orçamento municipal para o desenvolvimento urbano, 

juntamente com as metas, programas e projetos a serem implementados 

pelo Poder Executivo. 

4. Conteúdo Mínimo (JAS, 141) 

 Orientar a correta implantação de equipamentos públicos, dessa forma 

orienta a execução de obras públicas. 

 Solucionar a divisão das zonas, estabelecendo as condições jurídicas das 

atividades dos agentes privados.  

 Apontar quais são as funções sociais da propriedade urbana conforme o art. 

182, caput, da CF. 

 Dispor acerca do: 

 Parcelamento, a edificação e a utilização compulsória. 

 O direito de preempção (preferência que tem o Poder Público 

municipal para aquisição de imóvel urbano objeto de alienação 

onerosa entre particulares) 
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 O direito de construir acima do coeficiente básico 

 A possibilidade de alteração do uso do solo 

 As operações consorciadas 

5. Conteúdo Complementar previsto na Lei Orgânica do Município 

 O Plano Diretor incluirá a proteção do patrimônio histórico e cultural (LOM, 

art. 343, §2º); 

 O Plano Diretor também deve balizar os planos de transportes municipais, 

das atividades de transporte, alteração de itinerários de transportes coletivos 

intermunicipais e interestaduais na malha viária do Município, e a localização 

de terminais rodoviários, incluídos os relativos ao transporte intermunicipal de 

passageiros e projetos e alterações de trânsito (LOM, arts. 395, 397, 405 e 

416); e 

 O plano diretor conterá disposições que assegurem a preservação do perfil 

das edificações de sítios e logradouros de importância especial para a 

fisionomia urbana tradicional da Cidade, através da manutenção do gabarito 

neles predominante em 5 de outubro de 1989 (art. 454 da LOM). 

6. Formulação e Aprovação (art. 452 do PD) 

É atribuição do Poder Executivo conduzir, no âmbito do processo de 

planejamento municipal, as fases de discussão e elaboração do plano diretor, bem 

como a sua posterior implementação. 

É garantida a participação popular através de entidades representativas da 

comunidade, nas fases de elaboração, implementação, acompanhamento e 

avaliação do Plano Diretor. 

7. Forma 

O Plano Diretor deve ser proposto pelo Poder Executivo na forma de projeto 

de lei complementar, devendo ser aprovado por maioria absoluta, em dois turnos, 

com intervalo de quarenta e oito horas, conforme art. 70, parágrafo único, inciso V, 

da LOM. 
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8. Relevância e Abrangência 

Acerca da relevância e abrangência do Plano Diretor, o Estatuto da Cidade - 

EC (Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001) estabelece no art. 39 que: 

“A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no Plano 
Diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos 
quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das 
atividades econômicas, respeitadas as diretrizes previstas no art. 2º 
desta Lei”. 

O Plano Diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, 

devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual 

incorporar as diretrizes e as prioridades nele contidas (EC, art. 40, § 1º). 

A LOM também atrela os objetivos e diretrizes do Plano Diretor aos 

instrumentos orçamentários, ao dispor que constarão, obrigatoriamente, do plano 

plurianual e serão contemplados na lei de diretrizes orçamentárias (art. 455 da 

LOM). 

A destinação do patrimônio imobiliário será compatibilizada com a política de 

desenvolvimento urbano expressa na LOM e no Plano Diretor (art. 456 da LOM). 

9. Condições Obrigatórias do Plano Diretor segundo o art. 40 do Estatuto da 

Cidade 

 O Plano Diretor deverá englobar o território do Município como um todo; 

 A lei que instituir o Plano Diretor deverá ser revista, pelo menos, a cada dez 

anos; 

 No processo de elaboração do Plano Diretor e na fiscalização de sua 

implementação, os Poderes Legislativo e Executivo municipais garantirão: 

 a promoção de audiências públicas e debates com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da 

comunidade; 

 a publicidade quanto aos documentos e informações produzidos; 

 o acesso de qualquer interessado aos documentos e informações 

produzidos. 
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10. Conteúdo Mínimo do Plano Diretor de acordo com o art. 42, conjugado 

com os arts. 25, 28, 29, 32 e 35, todos do Estatuto da Cidade 

 Delimitação das áreas urbanas onde poderá ser aplicado o parcelamento, 

edificação ou utilização compulsórios, considerando a existência de 

infraestrutura e de demanda para utilização; 

 Criação de sistema de acompanhamento e controle; 

 Estabelecer as bases para delimitar as áreas em que incidirá o direito de 

preempção e fixará prazo de vigência, não superior a cinco anos, renovável a 

partir de um ano após o decurso do prazo inicial de vigência; 

 Fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima do 

coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser 

prestada pelo beneficiário; 

 Fixar coeficiente de aproveitamento básico único para toda a zona urbana ou 

diferenciado para áreas específicas dentro da zona urbana; 

 Definir os limites máximos a serem atingidos pelos coeficientes de 

aproveitamento, considerando a proporcionalidade entre a infra-estrutura 

existente e o aumento de densidade esperado em cada área; 

 Fixar áreas nas quais poderá ser permitida alteração de uso do solo, 

mediante contrapartida a ser prestada pelo beneficiário; 

 Dar a base para delimitar área para aplicação de operações consorciadas 

(conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público 

municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários 

permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma 

área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 

valorização ambiental); 

 Dar as bases para autorizar o proprietário de imóvel urbano, privado ou 

público, a exercer em outro local, ou alienar, mediante escritura pública, o 

direito de construir previsto no Plano Diretor ou em legislação urbanística 

dele decorrente, quando o referido imóvel for considerado necessário para 

fins de: 

 implantação de equipamentos urbanos e comunitários; 

 preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, 

ambiental, paisagístico, social ou cultural; 
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 servir a programas de regularização fundiária, urbanização de áreas 

ocupadas por população de baixa renda e habitação de interesse 

social. 

11. Conteúdo atualmente disposto no Plano Diretor do Rio de Janeiro 

 Princípios e diretrizes da política urbana do município 

 A função social da propriedade 

 A ordenação do território 

 Uso e da ocupação do solo 

 Estrutura urbana básica 

 A ocupação urbana 

 As áreas de restrição à ocupação urbana 

 O macrozoneamento 

 As macrozonas de ocupação 

 Os vetores de crescimento da cidade 

 As áreas sujeitas à intervenção 

 Os instrumentos da política urbana e os instrumentos gerais de regulação 

urbanística 

 Lei de parcelamento do solo urbano (LPS) 

 Lei de uso e ocupação do solo (LUOS) 

 Código de obras e edificações (COE) 

 Código de licenciamento e fiscalização (CLF) 

 O plano de estruturação urbana (PEU) 

 As áreas de especial interesse 

 O parcelamento, edificação ou utilização compulsórios 

 O IPTU progressivo no tempo 

 A desapropriação com pagamento em títulos 

 O direito de preempção 

 A outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso 

 Transferência do direito de construir 

 As operações urbanas 

 Urbanização consorciada 

 Consórcio imobiliário 
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 Operação interligada 

 Relatório de impacto de vizinhança - riv 

 Readequação de potencial construtivo 

 Instrumentos de gestão ambiental e cultural 

 As áreas de especial interesse ambiental 

 Instrumentos de gestão ambiental 

12. Unidades de conservação da natureza 

13. Das áreas de preservação permanente 

14. Do sistema municipal de licenciamento ambiental 

 Instrumentos de gestão do patrimônio cultural 

 Do tombamento e das áreas de entorno de bem tombado 

 Áreas de proteção do ambiente cultural 

 Sítios arqueológicos e das reservas arqueológicas 

 Sítios culturais 

 Registro de bens de natureza material ou imaterial 

 Licenciamento e fiscalização do patrimônio cultural 

 Instrumentos financeiros, orçamentários e tributários 

 Os instrumentos de gestão da política urbana 

 As políticas públicas setoriais 

 Articulação intersetorial 

 Dos equipamentos urbanos 

 A política de meio ambiente 

 Da política do patrimônio cultural 

 Da política de habitação 

 Da implantação de lotes urbanizados e moradias populares 

 Da subzona de incentivo à moradia popular  

 Urbanização de favelas e loteamentos irregulares 

 Reassentamento de populações de baixa renda oriundas de 

áreas de risco 

 Da ocupação de vazios urbanos e imóveis subutilizados 

 Política de transportes 

b) Das atividades geradoras de tráfego 

 Política de saneamento e serviços públicos 
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 Política de regularização urbanística e fundiária 

 Das políticas econômicas 

 Das políticas sociais 

a) Da educação 

b) Da saúde 

c) Da assistência social 

d) Da cultura 

 As políticas de gestão 

a) A segurança urbana 

b) A administração tributária 

c) A administração do patrimônio imobiliário municipal 

2. Possibilidade de Iniciativa do Poder Legislativo em projetos urbanísticos 

decorrente do Plano Diretor do Rio de Janeiro (art. 327) 

Sob pena de o Poder Legislativo exercer a iniciativa da proposta legislativa 

respectiva, o Poder Executivo enviará, no prazo máximo de dois anos, a contar da 

publicação desta Lei Complementar, os projetos de: 

I. Lei de Uso e Ocupação do Solo;  
II. Lei de Parcelamento do Solo Urbano;  
III. Código de Obras e Edificações;  
IV. Código de Licenciamento e Fiscalização de Obras Públicas ou 
Privadas;  
IV. Código de Posturas;  
V. Código Ambiental. 

 

3. Especificidade do Plano Diretor enquanto Lei 

O Plano Diretor não necessita moldar-se às interpretações tradicionais de 

direito constitucional ou direito administrativo face ao reconhecimento explícito 

constitucional da existência do direito urbanístico (VCP32, 32 e CF, art. 24, I) 

Entre as diferenciações resultantes desta condição está a submissão entre as 

normas legais. No caso dos planos urbanísticos, os planos de detalhamento surgem 

após o plano geral, este consubstanciado do Plano Diretor, devendo a esse 
                                                
32

 VCP-Victor Carvalho Pinto. Todas as referências de VCP retiradas de: PINTO, V. C. Direito urbanístico: plano 
diretor e direito de propriedade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 



94 
 

respeitá-la. Diferentemente, leis específicas podem e constantemente revogam leis 

anteriores.  essa toada, as leis denominadas “planos” definem certo tipo de 

hierarquia (VCP, 232 e 233). 

Elas também são consideradas Leis-Medidas, aprovadas pelo Legislativo 

sem necessariamente apresentar regras gerais ou abstratas, mas de efeitos 

concretos. (VCP, 233) 

A CF/88 ao definir o tipo de instrumento que define a função social (CF, art. 

182, §2º) não faz referência à lei, mas a um “plano”. 

Devido à exigência do princípio da legalidade as obrigações são impostas 

apenas por leis, razão pela qual é nesta forma que o Plano Diretor se consubstancia 

(JAS, 143). De fato, o art. 5º, II, da CF impõe que “ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.” e o art. 40, caput, da Lei nº 

10.257/01 define que o Plano Diretor se realizará por meio de lei. 

Quanto às questões de hierarquia, destacamos a existência de diversas 

decisões do TJRJ declarando a inconstitucionalidade de leis em desacordo com o 

Plano Diretor. Como exemplo, podemos citar a Lei Complementar nº 216/2020, 

recentemente declarada inconstitucional . Entre as maiores exigências no processo 

de formação do Plano Diretor, causa de diversas representações de 

inconstitucionalidade, está a exigência da participação popular.  

A participação popular no processo de tomada de decisão e a estrutura 

administrativa descentralizada do Poder Público são a base da realização da política 

urbana (LOM, Art. 426). Ademais, o Poder Público garantirá à população os meios 

de acesso ao conjunto de informações sobre a política urbana, como forma de 

controle sobre a responsabilidade de suas ações. (LOM, Art. 427) 

4. Sobre o Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano Diretor (CTPD) 

No Rio de Janeiro, existe o Comitê Técnico de Acompanhamento do Plano 

Diretor (CTPD), instituído e regulamentado pelo Decreto nº 35.652, de 22 de maio 

de 2012, atendendo ao estabelecido pelo Estatuto da Cidade (Lei Federal 

10.257/01) e pelo Plano Diretor (Lei Complementar 111/11). 
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É uma estrutura que abarca agentes setoriais de planejamento e execução 

da administração direta e indireta do Município no que diz respeito ao 

desenvolvimento urbano e ambiental. 

O Comitê é coordenado pela Coordenadoria de Macroplanejamento, da 

Coordenadoria Geral de Planejamento Urbano, da Secretaria Municipal de 

Urbanismo, e tem como função desenvolver e monitorar a aplicação das diretrizes e 

políticas setoriais previstas pelo Plano Diretor, assim como facilitar uma integração 

entre ações setoriais correlatas. 

O CTPD tem, ainda, a responsabilidade de subsidiar a elaboração do Plano 

Plurianual (compatibilizando-o com as prioridades do Plano Diretor) e de elaborar 

um relatório anual de acompanhamento e avaliação dos resultados da 

implementação do Plano Diretor, ambas ações requisitadas pelo Estatuto da 

Cidade. 

O Site do CTPD permite a atualização da etapa de revisão do Plano Diretor 

do município já em andamento e acesso a documentação já produzida. 

VII - Áreas de Especial Interesse social 

1. O que são as AEI- Áreas de Especial Interesse? 

Áreas de Especial Interesse - AEIs, permanentes ou transitórias, são espaços 

da Cidade perfeitamente delimitados sobrepostos em uma ou mais Zonas ou 

Subzonas, que serão submetidos a regime urbanístico específico, relativo a 

implementação de políticas públicas de desenvolvimento urbano e formas de 

controle que prevalecerão sobre os controles definidos para as Zonas e Subzonas 

que as contêm (art. 70, caput, do PD). 

As AEIs estão previstas no Plano Diretor entre os instrumentos de aplicação 

da política urbana em seu art. 37, mais especificamente como um instrumento de 
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gestão do uso e ocupação do solo e elas poderão também fazer parte da Lei de Uso 

e Ocupação do Solo – LUOS que divide o Município em Zonas33 (art. 46 do PD). 

Em conformidade com o Plano Diretor, art. 51, a regulamentação de 

particularidades regionais de AEIs nas suas diferentes modalidades e dos demais 

instrumentos legais disponíveis para a alteração das normas de uso e ocupação do 

solo, devem ser automaticamente incorporados à LUOS, garantindo sua 

permanente atualização. 

2. Denominações Possíveis das Áreas de Especial Interesse. 

As AEIs devem receber apenas uma das denominações e conceitos abaixo 

listados: 

I. Área de Especial Interesse Urbanístico – AEIU;  
II. Área de Especial Interesse Social – AEIS; 
III. Área de Especial Interesse Ambiental – AEIA;  
IV. Área de Especial Interesse Turístico – AEIT; 
V. Área de Especial Interesse Funcional – AEIF;  
VI. Área de Especial Interesse Agrícola – AEIG; e  
VII. Área de Especial Interesse Cultural – AEIC. 
 

3. Detalhamento e Tipo de Áreas de Especial Interesse Social segundo o 

Plano Diretor (art. 70) 

Área de Especial Interesse Social - AEIS é aquela destinada a Programas 

Habitacionais de Interesse Social – HIS, destinados prioritariamente a famílias de 

renda igual ou inferior a seis salários mínimos, de promoção pública ou a ela 

vinculada, admitindo-se usos de caráter local complementares ao residencial, tais 

como comércio, equipamentos comunitários de educação e saúde e áreas de 

esporte e lazer, abrangendo as seguintes modalidades:  

 AEIS 1, caracterizada por:  

 áreas ocupadas por favelas e loteamentos irregulares;  

                                                
33

 Zona é o território perfeitamente delimitado, caracterizado pela predominância, diversidade ou intensidade dos 
diversos usos e atividades econômicas, sociais e culturais, não podendo ser sobrepostas, (art. 47 do PD), no 
entanto, podem haver Subzonas, sendo esta um espaço perfeitamente delimitado que se sobrepõe total ou 
parcialmente às Zonas , para o qual serão previstos parâmetros urbanísticos diferenciados mantidos os usos e 
atividades previstos para a zona. (art. 47, §2º). 
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 conjuntos habitacionais de promoção pública de interesse social e em 

estado de degradação; 

 AEIS 2, caracterizada por:  

 imóveis não edificados, não utilizados e subutilizados em áreas 

infraestruturadas; 

 

4. Observações especiais acerca da AEIS- Área de Especial Interesse Social 

 A intervenção do Município para urbanização em favelas, tão presentes no 

território carioca, e loteamentos irregulares será precedida da declaração do 

território ocupado pela favela ou loteamento como AEIS, em obediência ao 

art. 210, § 4º do PD. 

 Do total de 925 Áreas de Especial Interesse existentes em 2019, por volta de 

350 são favelas, portanto, um número ainda bastante distante do total de 

favelas, estimadas pelo SABREN em mais de 1040. 

 Nos termos dos arts. 5º ao 8º da Lei Federal 10.257/2001 - Estatuto da 

Cidade, lei municipal específica, de iniciativa do Poder Executivo, 

determinará as áreas e os critérios para a aplicação do parcelamento, 

edificação ou de utilização compulsórios. No entanto, os critérios de 

aplicação do parcelamento, em AEIS destinada à produção habitacional de 

interesse social, serão definidos, respectivamente, pela legislação específica 

e pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (art. 72 do PD). 

 A transferência do direito de construir em áreas delimitadas como Áreas de 

Especial Interesse Social, incluídas em Operação Urbana Consorciada, 

dependerá de regulamentação no Plano Municipal de Habitação de Interesse 

Social (art. 85, §2º do PD). 

 As Unidades de Conservação da Natureza e as Áreas de Preservação 

Permanente não poderão conter AEIS, salvo as áreas de proteção ambiental 

onde estudos técnicos apontarem inviabilidade de remoção da área ocupada 

de forma irregular situada dentro de seus limites (Art. 114. Do PD). 
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5. Exigências e Condicionantes para as Áreas de Especial Interesse Social 

As exigências para a declaração de AEIS envolvem as condições de 

habitabilidade quanto ao tipo de população atendida. Também convém ressaltar que 

as AEIS deveriam ser condições temporárias posto que se tratam de exceções às 

normas de habitabilidade adequada. 

Para viabilizar soluções habitacionais de interesse social, o Município poderá 

adotar padrões diferenciados de exigências urbanísticas e de infraestrutura 

mediante a declaração de AEIS, desde que sejam asseguradas as condições de 

segurança, higiene e habitabilidade das habitações, incluindo equipamentos sociais, 

culturais e de saúde, espaços públicos, serviço e comércio de caráter local (art. 205 

do PD). 

Quanto às condições que permitirão a viabilidade, estas normas se aplicam 

prioritariamente em terrenos com testada para logradouros que possuam ou 

atendam as seguintes condições (art. 208 do PD): 

I. redes públicas de abastecimento de água, as quais sejam capazes 
de atender à demanda prevista; 
II. iluminação pública; 
III. condições para solução adequada de tratamento e esgotamento 
sanitário; 
IV. drenagem pluvial; 
V. atendimento por transporte público; e 
VI. equipamentos de saúde e educação públicos capazes de prever a 
demanda prevista. 
 

Os Programas Habitacionais de Interesse Social – HIS, em AEIS, serão 

destinados a famílias de renda igual ou inferior a seis salários mínimos, de 

promoção pública ou a ela vinculada, admitindo-se usos de caráter local 

complementares ao residencial, tais como comércio, equipamentos comunitários de 

educação e saúde e áreas de esporte e lazer, abrangendo as seguintes 

modalidades já mencionadas, detalhadas a seguir: 

 AEIS 1 - áreas ocupadas por população de baixa renda, abrangendo favelas, 

loteamentos precários e empreendimentos habitacionais de interesse social 
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para promover a recuperação urbanística, a regularização fundiária, a 

produção e manutenção de Habitações de Interesse Social – HIS; 

 AEIS 2 - áreas com predominância de terrenos ou edificações vazios, 

subutilizados ou não utilizados, situados em áreas dotadas de infraestrutura, 

serviços urbanos e oferta de empregos, ou que estejam recebendo 

investimentos desta natureza para promover ou ampliar o uso por Habitação 

de Interesse Social – HIS e melhorar as condições habitacionais da 

população moradora, de acordo com o Plano Municipal de Habitação de 

Interesse Social. 

 

6. Consequências e ações previstas com as declarações de AEIS, art. 205, 

206 e 207 do Plano Diretor 

Após o processo de urbanização e implantação de infraestrutura realizado 

nas AEIS, os parâmetros de uso e ocupação utilizados, deverão ser reconhecidos 

na LUOS, de forma a incorporar legalmente a área urbanizada ao tecido urbano 

regular (§3º do art. 205 do PD). 

No caso de AEIS cujos limites estejam compreendidos dentro dos perímetros 

de Operações Urbanas Consorciadas ficam definidos: 

I - a permanência da população dos assentamentos consolidados; 
II - o percentual de HIS a ser produzido na AEIS com recursos 
provenientes da Operação Urbana Consorciada34. 

7. Plano de Urbanização da AEIS 

O Plano de Urbanização das AEIS deve prever os seguintes componentes: 

 diretrizes, índices e parâmetros urbanísticos para o parcelamento, uso e 

ocupação do solo e instalação de infraestrutura urbana respeitadas as 

normas básicas da legislação de Habitação de Interesse Social e as normas 

técnicas pertinentes; 

                                                
34

 Considera-se operação urbana consorciada o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder 
Público Municipal, com a participação dos proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores 
privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a 
valorização ambiental .(art. 89 do PD) 
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 diagnóstico que contenha, no mínimo: análise físico-ambiental, análise 

urbanística e fundiária e caracterização socioeconômica da população 

residente; 

 os projetos e as intervenções urbanísticas necessárias à recuperação física, 

incluindo sistema de abastecimento de água e coleta de esgotos, drenagem 

de águas pluviais, coleta regular de resíduos sólidos, iluminação pública, 

adequação dos sistemas de circulação de veículos e pedestres, eliminação 

de situações de risco, estabilização de taludes e de margens de córregos, 

tratamento adequado das áreas verdes públicas, instalação de equipamentos 

sociais e os usos complementares ao habitacional, de acordo com as 

características locais; 

 instrumentos aplicáveis para a regularização fundiária; 

 condições para o remembramento de lotes nas AEIS 1; 

 forma de participação da população na implementação e gestão das 

intervenções previstas; 

 forma de integração das ações dos diversos setores públicos que interferem 

na AEIS objeto do Plano; 

 fontes de recursos para a implementação das intervenções; 

 adequação às disposições definidas no Plano de Urbanização, no Plano 

Municipal de Habitação de Interesse Social e nos Planos Regionais; 

 atividades de geração de emprego e renda;  

 plano de ação social. 

8. Atividades Complementares de Apoio à Urbanização 

Para as diversas ações urbanísticas de regularização fundiária e urbanização 

o Plano Diretor prevê no art. 208 a possibilidade de aplicação de instrumentos de 

caráter jurídico e urbanístico, tais como urbanização consorciada, inserção em 

operação urbana consorciada e direito de superfície, sem prejuízo dos demais 

instrumentos previstos pelo Estatuto da Cidade, a fim de possibilitar: 

I. o reaproveitamento de imóveis com impedimentos jurídicos relativos 
à propriedade, dissociando da propriedade da terra a utilização do 
solo, subsolo ou do espaço aéreo relativo ao terreno, através do direito 
de superfície; 
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II. o incentivo à ocupação regular e planejada de áreas ociosas ou 
degradadas da cidade; 
III. que os empreendimentos realizados possam ser de iniciativa 
pública, privada ou público-privada. 
 

O Poder Público incentivará a produção social de moradia através da 

participação de entidades sem fins lucrativos no desenvolvimento de projetos e 

cooperativas habitacionais e de mutirões auto-gestionários de iniciativa de 

comunidades de baixa renda, e promoverá a assistência técnica e jurídica gratuita 

para a população (art.209 do PD). 

9. Iniciativa para Implantação de Áreas de Especial Interesse Social 

A iniciativa da regularização urbanística e fundiária poderá ser do Poder 

Público ou de pessoa física ou jurídica, individual ou coletivamente, incluindo o 

próprio beneficiário, cooperativas habitacionais, associações de moradores, outras 

entidades associativas ou outras associações civis que poderão solicitar a 

declaração de especial interesse social para a realização de obra de urbanização 

em consórcio com o Município (art.243 do PD).  

Cabe ressaltar que não serão regularizados os assentamentos situados em 

áreas de risco, nas faixas marginais de proteção de águas superficiais, nas faixas 

de domínio de estradas estaduais, federais e municipais. (art. 243, Parágrafo único 

do PD) 

Observe-se que a LOM prevê que, cabe à CMRJ, com a sanção do Prefeito, 

legislar sobre todas as matérias de competência do Município, especialmente sobre 

a criação de áreas de especial interesse (art. 44, XIV) e ela deverá ser disposta por 

lei (art. 58, §7º). 

Vale observar que os projetos de estruturação urbana - PEU não podem 

alterar os parâmetros definidos nas AEIs (art. 69, parágrafo único, da LOM). 

A declaração de Especial Interesse Social e o estabelecimento de padrões 

urbanísticos especiais para áreas situadas em Unidades de Conservação 
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Ambiental, APAC ou em áreas frágeis de baixada e de encosta obedecerão aos 

parâmetros definidos pela legislação específica (art. 205, §2º, do PD). 

10. Forma de aprovação das Leis que instituírem as AEIS 

Para aprovação dos projetos de AEIS, o Precedente Regimental nº 58, de 28 

de maio de 2012, determina o seguinte: 

 Serão tomadas por maioria absoluta de votos as deliberações do Plenário 

sobre projetos legislativos referentes à temática de uso e ocupação do solo, 

por aplicação extensiva do art. 70, parágrafo único, inciso IX, combinado com 

o art. 430, II, ambos da LOM, e com os arts. 50 e 54 da Lei Complementar nº 

111, de 1º de fevereiro de 2011 (Plano Diretor do Município). 

 Da mesma forma, por serem instrumentos legiferantes da política urbana de 

uso e ocupação do solo, previstos no Capítulo III do Título III da LC nº 

111/2011, serão apreciados por maioria absoluta de votos os projetos 

legislativos que declarem e delimitem áreas de especial interesse, conforme 

as denominações espaciais elencadas no parágrafo único do art. 70 do 

vigente Plano Diretor. 

11. Condicionantes da Lei nº 524, de 23 de abril de 1984 

Em harmonia com os princípios da publicidade e transparência, a 

mencionada lei define obrigações para atos legislativos que dispõe acerca do 

zoneamento, em especial acerca da obrigatoriedade de produção de mapa. A Lei nº 

524, de 23 de abril de 1984, define que: 

Art. 1º - As leis e decretos do Município do Rio de Janeiro que 
dispuserem sobre limites de zoneamento urbano de qualquer natureza 
incluirão obrigatoriamente como anexo um mapa com indicação, em 
traço visível, da área demarcada, a fim de facilitar a sua compreensão 
pelo povo. Ver tópico 
§ 1º - Na confecção do mapa será adotada uma sinalização 
cartográfica que permita a distinção e visualização de elementos 
essenciais que integram ou compõem a área demarcada, em especial 
os Centros de Bairros, os Projetos Especiais de Urbanização e as 
respectivas Regiões Administrativas. Ver tópico 
§ 2º - Os acidentes geográficos e equipamentos urbanos importantes, 
tais como morros, áreas florestais, praias, mananciais e cursos d`agua, 



103 
 

parques públicos e bens tombados, serão igualmente assinalados de 
forma a facilitar sua localização e identificação.  
Art. 2º - Os textos legais assinados, sancionados ou promulgados 
serão publicados juntamente com seus respectivos mapas no Diário 
Oficial do Município do Rio de Janeiro e no Diário da Câmara 
Municipal. Ver tópico (1 documento) 
Parágrafo Único - Para tornar visíveis os nomes dos logradouros neles 
contidos, os mapas deverão adotar uma escala adequada à sua leitura 
e poderão ser seccionados em partes identificadas pelas letras do 
alfabeto, em sua ordem de sucessão (A,B,C..), de modo a facilitar sua 
reprodução nos diários oficiais da Municipalidade
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