
  

CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO 
ESTADO DE MINAS GERAIS 

       DO ee 

  

PORTARIA SEM NUMERO, DE 23 DE JULHO DE 2012 

  

Dispée sobre o uso do Plenario da Camara nos 
periodos de recesso legislativo. 

O Presidente da Camara Municipal de Muzambinho, no uso das atribuicdes legais, 
como dispée o artigo 37, inciso II, da Lei Organica do Municipio, combinado com 0 artigo 39, 
incisos II e III, do Regimento Interno e: 

Considerando que um grupo de vereadores vem realizando reunides informais no 
Plenario da Camara, e isso tem gerado confusdes que podem gerar danos ao patrim6nio publico; 

Considerando que durante o recesso legislativo sé é possivel a realizaca&o de reunides 
oficiais extraordinarias dentro de sessfo extraordinaria, que sfo convocadas pelo Presidente; 

Considerando que compete ao Presidente dirigir, executar e disciplinar os trabalhos 

legislativos, com base no artigo 37, inciso II, da Lei Organica do Municipio; 

Considerando que compete ao Presidente interpretar e fazer cumprir o regimento 
interno, com base no artigo 37, inciso III, da Lei Organica do Municipio; 

Resolve: 

Art. 1° No periodo de recesso legislativo entre os dias 01/07 a 31/07 e 22/12 até o 
ultimo dia de fevereiro de cada ano, o uso do Plenario da Camara fica restrito a reunides oficiais 

do legislativo, no caso de sessdo extraordindaria e reunides extraordindrias. 

Art. 2° No caso de realizagao de eventos de interesse publico ou reunides informais de 
vereadores no Plenario da Camara, o uso dependera de autorizag4o da presidéncia da Casa, para 
se evitar danos ao patrimo6nio publico. 

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

Muzambinho/MG, 23 de Julbo de 2012 

      

saa dos Santos 
Presidente 

Regin 

Registrada e Publicada no Gabinete da Presidéncia e no lugar de costume em 23 de Julho de 

2012. 

  

  

Reginaldo Esau dos Santos 
Presidente 
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