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Edição Especial

29 de março de 2022

ATOS DA PRESIDÊNCIA
Resolução ne. 002/2022

Altera a redação do artigo 248, da Resolução n? 13/2018 que
estabeleceu o Regimento Interno da Câmara Municipal de

Santa Rita/PB e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA RITA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso da
atribuição que Ihe confere os artigos 18, I c/c 256, do Regimento Interno, faz saber que o Plenário
aprovou e fica promulgada a seguinte Resolução:

Art. 19 Esta Resolução altera a redação dos artigos 248 da Resolução ne 13/2018, que aprovou o
Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Rita/PB que passa vigorar com a seguinte redação:
Art. 248 O processo de cassação do mandato do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais
pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito:

- A denúncia escrita da infração poderá serfeita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e
a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e
de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação.. Será
convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão

processante.

Il - Admitida a

instauração do processo contra o denunciado, observado o

que estabelece o

s9e

deste artigo, o Presidente da Comissão Especial iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias,
notificandoo denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruirem
para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que

pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de cinco. Se estiver ausente do Municipio
a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias,

pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão
processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento

da denúncia. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente da Comissão Especial
designará desde logo, o inici da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se
fizerem necessários, paralo depoimentodo denunciddo e inquirição das testemunhas
Ill- O denunciado deverá

ser

intnado de todos

Os

atos do processo,

pessoalmente,

ou na

pesoa
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proCurador,

corn a

assistir as diligências e

requerer

o

antecedência, pelo

menos, de vinte e

quatro horas, sendo Ihe

audiências, bem como formular perguntas e

que for de interesse da

permitido

reperguntas às testemunhas e

defesa

IV - Concluida a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razöes escrtas, no

prazo de s

(cinco) dias,

e,

após,

a

Comissão

Especial emitirá

parecer final, pela procedència

ou

mprocedencia da acusação, e solicitará ao Presidente da Câmara a convOcação de sessão para

Jugamernto. Na sessão de

julgamento, serão lidas

as

peças

requeridas

por

qualquer

dos Vereadores

e pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo

final, o denunciado,
máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral;

(dez)

maximo de 10

V

minutos cada um, e,

defesa, proceder-se-á

Concluida a

articuladas na denúncia. Considerar-se-á
declarado

pelo

voto de

a

ao

tantas

afastado,

ou seu

procurador, terá

o

prazo

forem as infrações
denunciado
que for
definitivamente, do cargo, o

votações nominais, quantas

de qualquer
Presidente da Cämara

dois terços, pelo menos, dos membros da Câmara,

em curso

o julgamento, o
infrações especificadas na denúncia. Concluido
cada
lavrar ata que consigne a votação nominal sobre
proclamará imediatamente o resultado e fará
de cassação do
o competernte decreto legislativo
infração, e, se houver condenação, expedirá
Se o resultado da votação for
mandato de Prefeito, Vice Prefeito, Secretários Municipais.
do processo. Em qualquer dos casos, o
absolutório, o Presidente determinará o arquivamento
resultado.
Presidente da Câmara comunicará à Justiça Eleitoral o
dentro emde noventa dias,
se refere este artigo, deverá estar concluído
a

das

VI O

processo,

julgamento,
fatos.

o

que

Transcorrido o prazo sem o
que se efetivar a notificação do acusado.
de nova denuncia ainda que sobre os mesmobs
processo será arquivado, sem prejuízo

contados da data

em

S1° A denúncia, assinada pelo denunciante e com firma reconhecida, deverá ser acompanhada
com
de documentos que a comprovem ou da declaração de impossibilidade de apresentá-los,
do rol das
indicação do local onde possam ser encontrados, bem como, se for o caso,
testemunhas, em número de cinco, no máximo.

trata o
S 2° Recebida a denúncia pelo Presidente, verificada a existência dos requisitos de que
será
paragrafo anterior, após parecer jurídico da Procuradoria Geral da Câmara de Vereadores,

lida no expediente da sesso

designada e despachada à Comissão Especial nomeada pelo

Presidente da Mesa Diretora desta Câmara Municipal de Vereadores.

S 3 Do recebimento da denúncia será notificado o denunciado para manifestar-se, querendo,
no prazo de dez sessões ordinártas.
S 4. A Comissão Especial se keunirá dentuó de cinco dias e, depois de eleger seu Presidente e
Relator, emitirá parecer em c o sessões contadas do oferecimento da manifestação do
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acusado ou

do término do prazo previsto

no

parágrafo anterior,

concluindo

pelo

deferimento ou

indeferimento do pedido de autorização
Comissão
S 5. O parecer da
juntamente com a denúncia.

Especial

será lido

no

Vereadores,
expediente da Câmara dos

Comissão Especial estabelecida
leitura do parecer da
da
horas
oito
S6 Decorridas quarenta
pelo
Ordem do Dia da sessão designada
será o mesmo incluído na
e

no

parágrafo anterior,

Presidente da Mesa Diretora.

será
S79 Encerrada a discussão do parecer,
Vereadores.
processo de chamada dos

S89 Será admitida

a

instauração do

mesmo

o

submetido à

denunciado
processo contra o

se

votação nominal, pelo
obtidos dois terços dos

votos dos membros da Casa."

Art. 29

Esta

Resolução entrará

vigor

em

na

data de

sua

publicação, revogadas todas

as

disposições

em

contrario.

Santa Rita_29 de março de 2022.

Francisco Medeiros da Silva

Presidente

Paço da Câmara Municipal de Vereadore_ de Sánta

Rita/PB, 29 de março de 2022

Franciscode Medeiros Silva

CâmaraAinjelpal de Santa Rita
Vereador Presidente
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