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RESOLUÇÃO Nº. 010 DE 15 DE AGOSTO DE 2022

ALTERA E ACRESCE DISPOITIVO AO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
 
O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI, Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas
atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e nos termos do parágrafo único do art. 196 do Regimento Interno.
 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a seguinte Resolução:
 
Art. 1º Altera e acresce dispositivo do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo do Potengi, passando a vigorar
com a seguinte redação:
 
Art. 205 Recebido processo do Tribunal de Contas do Estado, com o respectivo parecer prévio a respeito da aprovação ou a
rejeição das contas do Prefeito e da Mesa, o Presidente, independentemente de sua leitura em plenário, remeterá o
processo à Comissão de Constituição, Justiça, Finanças e Redação, que terá o prazo improrrogável de trinta (30) dias uteis,
após o prazo de citação, para emitir pareceres, opinando sobre a aprovação ou rejeição dos pareceres do Tribunal de
Contas.
 
§1º(...)
 
§2º (..)
 
Art. 205-A Caberá ao Presidente da Câmara Municipal no processo de julgamento das contas que trata o art. 205:
 
I- disponibilizar em mídia digital ou impresso cópias do Parecer Prévio e do Balanço Anual aos Vereadores até a próxima
sessão após o recebimento do processo de contas.
 
II -  proceder com a citação o responsável legal pelas contas, no prazo de até 03(três) dias, após o recebimento do processo
de contas, para que, querendo, apresente de suas razões de defesa no prazo de 15(quinze) dias a contar do ato de citação,
cujo ato deve ser acompanhado da cópia do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte.
 
§1º Será assegurado ao responsável legal pelas contas o amplo e irrestrito direito ao contraditório e a ampla defesa durante
o trâmite do presente julgamento das contas.
 
§2º Na hipótese de restar frustrado o ato de citação pessoal o referido ato dar-se-á por meio de publicação no Diário Oficial
da Câmara.
 
§ 3º O responsável pelas contas deverá ser citado ou intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de
seu procurador, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como inquirir as testemunhas e requerer o
que for de interesse da defesa.
§4º Na hipótese de frustação dos atos citação e intimação previstos no artigo anterior, tais atos serão procedidos na forma
do §2º deste artigo.
 
Art. 205-B A Comissão de Legislação, Justiça, Finanças e Redação terá o prazo máximo de até 30 (trinta) dias uteis, a contar
do término do prazo de defesa, para ofertar parecer opinando sobre a aprovação ou rejeição dos pareceres do Tribunal de
Contas.
 
§ 1º O Presidente da Comissão dará início à fase de instrução e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem
necessários aos trabalhos, bem como designará o relator da matéria.
 
§ 2º Incumbirá a Comissão:
 
I- realizar quaisquer diligências e vistorias externas relacionada ao processo de contas, inclusive o acesso a documentos sob
a guarda do Poder Executivo Municipal.
 
II- receber pedidos escritos dos Vereadores solicitando informações sobre itens determinados da prestação de contas, no
prazo de até 10 (dez) dias antes do prazo determinado para conclusão dos trabalhos
 
III- Avocar os órgãos de assessoramento técnico necessário para realizar seu trabalho, podendo solicitar diligências à
Assessoria Jurídica da Câmara e/ou ao Setor Contábil.
 
IV- Assegurar a responsável pelas contas ou seu representante legal o acesso aos autos do processo legislativo de contas.
 
§3º Concluída a instrução, será assegurado vista do processo ao responsável legal pelas contas, para, que querendo,
apresente suas razões finais escritas, no prazo de 05 (cinco) dias.
 
§ 4º Findo o prazo de que trata o parágrafo anterior, com ou sem a apresentação de razões finais escritas, a Comissão de
Legislação, Justiça, Finanças e Redação emitirá parecer conclusivo acompanhado de Projeto de Decreto Legislativo, pela
aprovação ou rejeição das contas.
 
§ 5º Quando o parecer da Comissão for pela rejeição do Parecer Prévio do Tribunal de Contas o mesmo será colocado em
votação e discussão na forma do art. 185 do Regimento Interno, o qual sendo aprovado deverá ser apresentado o Projeto de
Decreto Legislativo.
                                                                      
§ 6º O projeto de Decreto Legislativo apresentado pela Comissão sobre a prestação de contas será submetido à discussão e
votação única, assegurado aos Vereadores o debate sobre a matéria.
 
§ 7º Na sessão de julgamento das contas, será assegurado o prazo máximo de 15 (quinze) minutos ao responsável pelas
contas ou seu representante legal para produzir sua defesa oral, antes da leitura do Parecer da Comissão.
 
§ 8º A sessão  em que se discute as contas terá a duração de no máximo 60 (sessenta) minutos, após a leitura e votação da
ata, ficando a Ordem do Dia antecipada e, preferencialmente, reservada a esta finalidade.
 
§  9º  Esgotado,  sem  deliberação,  o  prazo  fixado  no  caput  deste  artigo,  o  Projeto  de  Decreto  Legislativo  será
obrigatoriamente incluído na ordem do dia da sessão imediata, sobrestando-se se a deliberação sobre qualquer outra
matéria, até que se ultime a sua votação.
 
 
Art. 2º Os processos de contas que por ventura estejam em trâmite no momento da publicação desta Resolução deverão
reiniciar o seu curso a partir da promulgação da presente Resolução, devendo ser preservados todos os atos já realizados
durante o trabalho da Comissão, com exceção os atos relacionados a defesa.
 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 
Republicado por erro de grafia.
 
Getúlio Barbosa Antunes
PRESIDENTE
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