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PORTARIA SEM NUMERO, DE 9 DE JULHO DE 2012 

Dispée sobre interpretagio do artigo 3° 

combinado com o artigo 189 do Regimento 

Interno, com base no artigo 39, inciso III. 

O Presidente da Camara Municipal de Muzambinho, no uso das atribuigdes 

legais, como dispde 0 artigo 37, inciso II, da Lei Organica do Municipio, cc artigo 39, 

inciso III, do Regimento Interno, resolve: 

Art. 1° Em face de controvérsias sobre a nao interrup¢do da sessio legislativa 

até aprovacao da Lei de Diretrizes Orgamentarias - LDO — se por reunides ordindrias ou 

extraordinarias, lancamos interpretac4o em anexo, por qual o legislativo deve nortear-se 

até entrada do periodo de recesso, com a aprovagao da lei. 

Art. 2° Com base na regulamentag4o regimental, é correto afirmar que durante a 

sessio ordindria as reunides s4o ordindrias e sé ocorrem nos periodos de 1° de fevereiro 

a 30 de junho e de 1° a agosto a 21 de dezembro, portanto, o prosseguimento da sessao 

para fins de aprovacao da LDO, é€ por sessdo extraordinaria, e, portanto, por reunides 

extraordindrias, convocadas para tal finalidade especifica. 

Art. 3. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicacdo. 

Muzambinho/MG, 9 de Jujho de 2012 

vecmdl ode Santos 
Presidente 

Registrada e Publicada no Gabinete da Presidéncia e no lugar de costume em 9 de Julho 

de 2012. Lo 

Reginaldo‘Esau dos Santos 
Presidente 
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INTERPRETACAO DO REGIMENTO INTERNO 

Em decorréncia de no aprovacéo da LDO na primeira parte da sessdo 
legislativa ordinaria, passo a interpretar o artigo 3°, combinado com o artigo 189 do 
Regimento Interno, com base no artigo 39, inciso III, conforme segue: 

O artigo 39 da Lei Organica dispée: 

“Art. 39. A Camara Municipal reunir-se-4, anualmente, de 1° de fevereiro 
a 30 de junho e de 1° de agosto a 21 de dezembro. (...) § 2° A sess&o legislativa nao sera 
interrompida sem a aprovagaéo do projeto de lei de diretrizes orcamentarias, e do 
Orcamento para o ano subseqiiente.” 

O Regimento Interno, ao regulamentar o assunto, dispde no seu artigo 3°: 

“Art. 3° A Camara Municipal de Muzambinho reunir-se-a em sessAo ordindaria, 
em sua sede, independentemente de convocagao, nos dois periodos de funcionamento, em cada 

ano, de 1° de fevereiro a 30 de junho e de 1° de agosto a 21 de dezembro. (...)§ 2° A sessdo 

legislativa nao sera interrompida sem a aprovacdo do projeto de diretrizes orgamentarias e do 
orgamento para o ano subseqiiente.” 

O Regimento Interno, no artigo 189, ao tratar das sessdes legislativas, 
estabelece: 

“Art. 189. A sess&o legislativa da Camara é: I — ordindria, a que, 
independentemente de convocacao, se realiza nos 2(dois) periodos de funcionamento da Camara 
Municipal, em cada ano, conforme disposto no art. 3° e paragrafos deste Regimento Interno; II — 

extraordinaria, a que se realiza em periodo diverso dos fixados no inciso anterior;” 

Com base na regulamentagao regimental, é correto afirmar que durante a 
sessdo ordindria as reunides sdo ordindrias e s6 ocorrem nos periodos de 1° de fevereiro 
a 30 de junho e de 1° a agosto a 21 de dezembro, portanto, o prosseguimento da sesso 
para fins de aprovacéo da LDO, é por sesso extraordindria, e, portanto, por reunides 
extraordinarias, convocadas para tal finalidade especifica. 

Assim, fica a presente interpretacdo do assunto controverso, interpretado 

como acima disposto, constituindo-se precedente regimental, como dispde o artigo 287 

do Regimento Interno, determinando-se a publicagdo no quadro de publicagées do atrio 
da Camara e anotacio em livro préprio como dispée o § 1° do artigo antes citado. 

Muzambinho/MG, 9de Julho de 2012 

Repinal doh dos Santos 
Presidente


