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RESOLUÇÃO N.º 005/12    -     DE 27 DE NOVEMBRO DE 2012. 
Dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de Dracena.  
 
NELSON NABOR BUZINARO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
DRACENA, ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas por lei; 
 
FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU PROMULGO 
A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 
TÍTULO I 

Da Câmara Municipal 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 

 
Artigo 1º - O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, constituída de 

Vereadores, eleitos e investidos na forma da legislação federal. 
 
§ 1º - No primeiro ano de cada legislatura, no dia 1º de janeiro, às 09:00 (nove) 

horas, em sessão especial de instalação, independente de número, sob a Presidência do Vereador 
mais votado dentre os presentes, que designará um Vereador para secretariar os trabalhos, os 
Vereadores prestarão compromisso e tomarão posse, cabendo ao Presidente prestar o seguinte 
compromisso: 

 
"PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 

E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR O 
MANDATO QUE ME FOI CONFIADO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO 

MUNICÍPIO E BEM-ESTAR DE SEU POVO". 
 
§ 2º - Prestado o compromisso pelo Presidente, o Secretário que for designado 

para esse fim fará a chamada nominal de cada Vereador, que de pé, com o braço direito estendido à 
frente, declarará: 

 
"ASSIM O PROMETO" 

 
§ 3º - O Vereador que não tomar posse na sessão prevista no parágrafo 1º deste 

artigo, deverá fazê-lo no prazo de 15 (quinze) dias a contar daquela data, sob pena de perda de 
mandato, salvo motivo justo, aceito pela maioria absoluta dos membros da Câmara. 

 
§ 4º - No ato da posse os Vereadores deverão desincompatibilizar-se, na mesma 

ocasião e ao término do mandato deverão fazer declaração de seus bens, a qual ficará arquivada na 
Câmara. 

 
§ 5º - Imediatamente após a posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a Presidência 

do mais votado dentre os presentes e havendo maioria absoluta dos membros da Câmara, elegerão 
os componentes da Mesa que serão automaticamente empossados. 

 
§ 6º - Inexistindo número legal, o Vereador mais votado dentre os presentes 

permanecerá na Presidência e convocará sessões diárias, até que seja eleita a Mesa. 
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Artigo 2º - O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano 
subsequente à eleição, em sessão especial da Câmara Municipal ou, se esta não estiver reunida, 
perante a autoridade judiciária competente, ocasião em que prestarão o seguinte compromisso: 

 
"PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL 
E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVAR AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL 
DOS MUNÍCIPES E EXERCER O CARGO SOB INSPIRAÇÃO DA DEMOCRACIA, DA 

LEGITIMIDADE E DA LEGALIDADE". 
 
Parágrafo único – Se decorridos 10 (dez) dias da data fixada para a posse do 

Prefeito e do Vice-Prefeito, salvo por motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será 
declarado vago. 

Artigo 3º - Na ocasião da posse e ao término do mandato o Prefeito e o Vice-
Prefeito farão declarações de seus bens, as quais ficarão arquivadas na Câmara. 

 
TÍTULO II 

Dos Órgãos da Câmara 
 

CAPÍTULO I 
Da Mesa 

 

Seção I 
Disposições Gerais 

 
                            Artigo 4º - Imediatamente após a posse dos Vereadores, do Prefeito e do Vice-
Prefeito, sempre sob a Presidência do Vereador mais votado, dentre os presentes, far-se-á a eleição 
da Mesa. 

 
Artigo 5º - A Mesa da Câmara se compõe do Presidente, do Vice-Presidente, do 

Primeiro Secretário e Segundo Secretário, os quais se substituirão nessa ordem. 
 
§ 1º - O mandato da Mesa será de dois anos, vedada a recondução para o mesmo 

cargo na eleição imediatamente subsequente, na mesma legislatura. 
  
§ 2º - Na ausência dos membros da Mesa, o Vereador presente, mais votado no 

pleito municipal, assumirá a Presidência.  
 
§ 3º - Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído pelo voto de 2/3 (dois 

terços) dos vereadores da Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas 
atribuições regimentais, elegendo-se outro Vereador para a complementação do mandato. 

 
Artigo 6º - A eleição da Mesa será feita por maioria simples de votos, presentes 

pelo menos, a maioria absoluta dos membros da Câmara. 
 
§ 1º - O Presidente em exercício tem direito a voto. 
 
§ 2º - O Presidente em exercício fará a leitura dos votos, determinando a sua 

contagem, proclamando os eleitos e, em seguida, dará posse à Mesa. 
 
§ 3º - A eleição da Mesa, para o segundo biênio, far-se-á até 05 (cinco) dias após a 

última sessão ordinária do segundo ano legislativo, às 20:00 (vinte) horas, em sessão  especialmente 
convocada para esse fim, sem remuneração, considerando-se automaticamente empossados os 
eleitos, a partir de 1º de Janeiro do ano seguinte. 

 


