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REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Título l
DISPOSIÇõES PRELIMINARES
CAPÍTULO I

DA SEDE
Art. 19 A Câmara dos Deputados. com sede na Capital da
República, funciona no Palácio Tiradentes, recinto normal dos
seus trabalhos.
Parágrafo único. Em caso de guerra, comoção intestina,
calamidade pública, ou ocorrência que impossibilite o seu funcionamento na Capital da República, ou no recinto normal dos seus
trabalhos, a Câmara poderá reunir-se, eventualmente, em ponto
diverso do território do país. ou em outro edifício, por deliberação da Mesa, ad referendrzm da maioria absoluta dos Deputados.
CAPÍTULO II

DAS SESSõES PREPARA TóRIAS E ELEIÇÃO DA MESA
Art. 2 9 As 14 horas e 30 minutbs do dia 1<i de fevereiro
do primeiro ano de cada legislatura, os candidatos diplomados
Deputados Federais reunir-se.:-ão em sessão preparatória, na sede
da Câmara.

§ 19 Assumir.á a direçâc· dos trabalhos o últ•mo Presidente
da Câmara, se reeleito Deputado, e, na sua falta, sucessivamente, dentre os Deputados 'presentes, o que haja exercido mais
recentemente, e em caráter efetivo, ·a presidência, a vice-presidência ou a secretaria. Na falta de todos êstes, a presidência será
ocupada pelo Deputado mais idoso.
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§ 2Q Aberta a sessão, o Presidente convidará quatro Deputados, de preferência de partidos diferentes, para servirem de
Secretários, procederá ao recolhimento dos diplomas e levantará
a sessão.
§ 39 O Presidente fará organizar e publicar no Diário do
Congresso Nacional do dia segumte a relação dos Deputados
diplomados, feita por Estados, Territórios e Distrito Federal. rle
Norte a Sul, na ordem geográfica das suas cap:tais e. em cada
unidade federativa, na sucessão altabétíca dos seus nomes parlamentares, com as respectivas legendas partidários. O nome parlamentar compor-se-á, salvo quando. a juízo do Presidente, devam
ser evitadas confusões. apenas de dois elementos : o nome e um
prenome ; dois nomes ; ou dois prenomes.
§ 49 O Presidente fará organizar, também, a relação, por
Estados e Partidos. dos Suplentes diplomados.
§ 59 A relação a que se refere o § 39, r:om as modificações
posteriores, servirá para registro da presença dos Deputados e
do quorum necessário à abertura da sessão, bem como para as
votações nominais e por escrutínio secreto.
Art. 39 No dia 2 de fevereiro, realizar-se-á a segunda sessão
preparatória e, sempre que possível. sob a mesna presidência e
com os mesmos secretários da sessão anterior.

§ 19 Examinada e decidida pelo Presidente qualquer reclamação atinente às relações a que se referem os §§ 3q e 4Q do
art. 29, será prestado o compromisso. De pé todos os presentes,
o Presidente proferirá a seguinte afirmação: «Prometo guardar a
Constituição Federal, desempenhar fiel e lealmente o mandato
que me foi confiado e sustentar a união. a integridade e independência do Brasil». Ato contínuo, feita a chamada, cada Deputado,
de pé, declarará : «Assim o prometo».
§ 29 O mesmo compromisso será prestado, em sessão. junto
à Presidência da Mesa, pel0s Deputados que se empossarem
posteriormente.
§ 39 Tendo 'Jrestado compromisso uma vez, é o Suplente de
Deputado dispensado de fazê-lo novamente em convocações subseqüentes.
Art. 49 Na terceira
sempre que possível sob a
res, realizar-se-á á eleição
membros da Mesa e dos

sessão preparatória, a 3 de teve reiro,
direção da Mesa das sessões anteriodo Presidente da Câmara, dos demais
Suplentes dos Secretários.

Parágrafo único. Enquanto não fôr escolhido o Presidente,
não se procederá à apuração <la eleição para os demais cargos.
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inicial de cada legislatura. a primeira sessão preparatória, para a
verificação do quorum necessário à eleição da Mesa, realizar-se-á
no dia 1O de março.

§ 19 Na sessão preparatória seguinte realizar-se-á a eleição
do Presidente, dos demais membros da Mesa e dos suplentes
dos Secretários, observadas as normas dêste Capítulo.
§ 2 9 Enquanto não eleito o novo Presidente, os trabalhos
da Câmara serão dirigidos pela Mesa da sessão legislativa anterior.
Art. 6 9 Nas convocações extraordinárias, não haverá sessões preparatórias e funcionará a Mesa da sessão anterior.
Art. 7 11 A eleição da Mesa, ou o preenchimento nela de
qualquer vaga, far-se-á por escrutínio secreto, com as seguintes
exigências e formalidades :
l
II

presença da maioria absoluta dos Deputados;
chamada dos DE>putados;

111
cédulas impressas ou dactilografadas, contendo ciida
uma somente o nome do votado e o cargo para que é indicado,
embora seja um só o ato de votação para todos os cargos;
IV - colocação, em gabinete indevassável. das cédulas em
sobrecartas que resguardem o sigilo do voto;
V - colocação das sobrecartas em duas urnas, à vista do
plenário, uma destinada à eleição do Presidente e a outra à eleição
dos demais membros da Mesa;
Vl - o Secretário designado pelo Presidente retirará as
sobrecartas das urnas, em primeiro lugar da destinada à eleição
do Presidente, fará a contagem das mesmas e, verificada a coincidência do seu número com o dos votantes, do que será cientificado o plenário, as abrirá e separará as cédulas pelos cargos
a preencher;
Vil - leitura, pelo Presidente, dos nomes dos votados;
VIII - proclamação dos votos, em voz alta, por um Secretário, e sua anotação por dob outros, à medida que apurados;
IX - invalidade da cédula que não atenda ao disposto
na alínea llI;
X -- redacão, pelos Secretários, e leitu,ra, pelo Presidente,
do boletim com o resultado de cada eleição, na ordem decrescente
dos votados;
XI - maioria absoluta dos votos dos membros presentes
para eleição em primeiro escrutínio;
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votados. quando, no primeiro, não se alcançar maioria absoluta;
XIII
maioria simples. em segundo escrutínio;
XIV
eleição do mais idoso. em caso de empate;
XV
proclamaç&o. pelo Presidente, dos eleitos;
XVI
posse dos eleitos.
Parágrafo único. O Presidente convidará um ou mais Deputados para acompanhar, junto à Mesa, os trabalhos da apuração.
CAPÍTULO III

DOS LIDERES
Art. 8° Líder de Partido é o porta-voz de representação
partidária e o intermediário autorizado entre ela e os órgãos da
Câmara.

§ 1° O Líder de Partido será substituído, nos seus impedimentos, pe-los respectivos Vice-Líderes.
§ 2 9 As representações partidárias deverão indicar à Mesa,
no dia seguinte à eleição, em documento subscrito pela maioria dos
Deputados que as integram, os seus Líderes e Vice-Líderes.
Art. 99 E' da competência do Líder de Partido, além de
outras atribuições regimentais. indicar os membros e os substitutos permanentes da respectiva representação partidária.
Art. 1O. As representações de dois ou mais partidos, desde
que representando um décimo da Câmara, poderão constituir
Bloco Parlamentar, para a defesa de objetivos comuns.

§ 19

Cada Bloco Parlamentar será dirigido por um Líder.

§ 29 O Líder de Bloco Parlamentar será substituído, nos
seus impedimentos, pelos respectivos Vice-Líderes.
§ 39 A constituição de Bloco Parlamentar deverá ser comunicada à Mesa com a indicação das representações que abrange,
dos seus objetivos e do seu Líder e Vice-Líderes.
Art. 11. O Líder de Bloco Parlamentar exercerá as funções
de porta-voz das representações coligadas, sem prejuízo das
funções específicas do respectivo Líder partidário.
Art. 12. E' facultado a um Líder de Partido, em caráter
excepcional. finda a Ordem dó Dia. usar da .Jalavra, por tempo
não superior a 30 minutos, improrrogáveis, para tratar, pessoalmente ou por intermédio de um dos seus liderados, de assunto
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que, por sua relevância e urgência, interesse ao conhecimento
geral.
Parágrafo umco. Quando houver mais de um requerimento
de Líder, será dada a palavra, exclusiva e preferentemente, ao
que se não tenha servido da prerrogativa nos últimos 10 dias.
Ao falar, o orador externará sempre o ponto de vista do seu
partido.
Art. 13. Constituída uma Maioria parlamentar, para defesa de determinada política, nor um ou mais partidos políticos,
considerar-se-ão Minoria os demais partidos.
Parágrafo único. Os partidos políticos não itengrados na
maioria parlamentar poderão escolher, sem prejuízo das funções
dos respectivos Líderes, um Líder comum, que terá o título de
Líder da Minoria. Não havendo acôrdo, terá as prerrogativas de
Líder da Minoria o Lider do Partido Político, ou Bloco Parlamentar,
não integrado na maioria, que tiver o maior 1.úmero de representantes.
Art. 14. É facultado ao Líder da Maioria, em qualquer
momento da sessão, 3alvo o da votação ou discussão de matéria
em urgência, ou houver orador na tribuna, e por prazo nunca
superior a 90 minutos, usar da palavra para fazer comunicação
urgente ou responder às críticas dirigidas contra a política que
defende.
Parágrafo umco. A mesma faculdade e nas mesmas condições é assegurada ao Lider da Minoria ou de Bloco Parlamentar.

Título II

DOS óRGÃOS DA CÂMARA
CAPÍTULO l

DA MESA

Seção l

Disposições Gerais

Art. 15. A Mesa da Câmara dos Deputados compete a
direção dos trabalhos legislativos e dos Serviços Administrativos
desta ·casa do Congres50.

§ 19

A Mesa compõ~-se de Presidência e de Secretaria,
constituindo-se, a primeira, do Presidente e. de dois Vice~Presi
dentes e a segunda de quatro Secretários. Haverá, também,
quatro suplentes de Secretários.

-6§ 2 9 Nenhum Secretário presente à sessão poderá deixar
sua cadeira sem comunicação ~- Presidência e sem que a faça
ocupar por substituto.
§ 3 9 Perderá o lugar o membro da Mesa que deixar de
comparecer às sessões por mais de 1O dias consecutivos, sem
causa justificada e comunicada ao plenário.
§ 49 Os membros da Mesa não poderão fazer parte de
qualquer Comissão, permanente ou especial. salvo nos casos expressos neste Regimento.
Art. 16. A Mesa compete, além das atribuições consignadas
en. outras disposições regimentais, ou delas implicitamente resul,
tantes :
l - opinar sôbre a elaboração do Regimento Interno da
Câmara e suas modifirnções e tomar tôdas as providências necessárias à regularidade dos trabalhos legislativos;
II - dirigir todos os serviço. da Câmara durante as
sessões legislativas e nos seus interregnos ;
111 - dar conhecimento à Câmara, na segunda quinzena
de agôsto e na última sessão do ano, da resenha dos trabalhos
realizados, precedida de sucinto relatório, em que será apreciado
o seu rendimento, de acôrdo com os relatórios organizados pelas
Comissões;
IV - propôr, privativamente, à Câmara, a criação dos Ju,
gares necessários aos seus Serviços Administrativos, bem como
concessão de quaisquer vantagens pecuniárias ou aumento de
vencimentos aos seus funcionários;
prover os lugares dos Serviços Administrativos da
V
Câmara;
VI
conceder licença e aposentadoria aos funcionários
dos Serviços Administrativos da Câmara;
VII - julgar as concorrências para fornecimento de material, ou para a realização de obras;
VIII - julgar e encaminhar à aprovação do plenário as
contas da Diretoria;
IX - autorizar àespesas até Cr$ 200. 000,00, ou solicitar
ao plenário, em projeto de resolução, autorização para despesas
que excedam desta quantia e não constem das tabelas orçamentárias:
X - autorizar a realização de quaisquer obras no PaJá,
cio Tiradentes de custo inferior a Cr$ 200. 000,00, ou pedir ao
plenário autorização quando a despesa fôr superior a essa quantia!
XI - elaborar o Regulamento dos Serviços Administrati,
vos da Câmara, observados os preceitos regimentais;

7XII - aprovar o quadro de diaristas e contratados. autorizar o seu preenchimento, bem como lotar o pessoal efetivo dos
diversos serviços;
XIII - interpretar conclusivamente, em grau de recurso, os
dispostivos do Regulam~nto dos Serviços Administrativos da Câmara;
XIV - solicitar, em proieto de lei, ou emenda, os créditos
necessários ao funcionamento da Câmara e dos seus serviços. e
os necessários ao Senado. quando pedidos iJela respectiva Mesa;
XV - conceder licença a Deputados;
XVI - dar parecer sôbre os projetos de Resolução que
visem a modificar os Serviços Administrativos da Câmara dos
Deputados.
Parágrafo único. Tôdas as providências necessárias à diciência e à regularidade dos trabalhos legislativos lar-se-ão
através da Presidência, sabendo à Secretaria a direção de todos
os Serviços Administrativos da Câmara durante as sessões legislativas e nos seus interregnos.
Art. 17. A decisão de competência da Mesa pode ser tomada, sem seu prévio assentimento, durante a sessão da Câmara,
por quem a presidir. ad referendum da mesma.

Seção l l -

Da Presidência

Art. 18. O Presidente é o órgão da Câmara quando ela
houver de se enunciar coletivamente, o regulador dos seus trabalhos e o fiscal da sua ordem, tudo na conformidade dêste Re*
gimento.
Art. 19. São atribuições do Presidente, além das que estão
expressas neste Regimento, ou decorram da natureza de suas
funções e prerrogativas :
1 - quanto às sessões da Câmara :
a) presidí-k.s;
b) manter a ordem e fazer observar o Regimento;
e) conceder a palavra aos Deputados;
d) convidar o orador a declarar, quandc fôr o caso, se vai
falar a favor ou contra à proposição ;
e) interromper o orador que se desviar da questão. talar
contra o vencido, ou faltar à consideração à Câmara, ao Senado,
ou a qualquer de seus membros. e, em geral. aos chefes e membros
do. poderes públicos. advertindo-o e, em caso de insistência, reti*
rando-lhe a palavra;
f) promulgar as resoluções da Câmara e assinar as da
Mesa;
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g) resolver definitivamente recursos contra a decisão de
Presidente de Comissão em questão de ordem por êste resolvida:
h) autorizar Deputado a falar da bancada:
i) determinar o não apanhamento de discurso, ou aparte,
pela taquigrafia.
i) convidar o Deputado a retirar-se do recinto do plenário,
·quando perturbar a ordem ;
k) suspender ou levantar a sessão quando necessário:
l) despachar requerimento de audiência do Conselho Na·cional de Economia:
m) excluir do projeto de orçamento a matéria que nêle não
possa figurar regimentalmente:
n)
mandar publicar as emendas e os pedidos de informações sôbre o parecer da Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira referentes às contas do Presidente da República;
o)
enviar à Comissão de Orçamento e Fiscalização Finan.ceira as emendas. devidamente classificadas, ao parecer sôbre as
contas do Presidente da República;
p) nomear Comissão Especial prevista nas alíneas l. II e
UI do art. 31;
q) advertir ao :>radar, ao terminar a hora do Expediente
.e da Ordem do Dia, ou ao se esgotar o tempo de que dispõe;
r)
decidir conclusivamente as questões de ordem e as reclamações:
s) anunciar a Ordem do Dia e o número de Deputados
presentes:
t) submeter à discussão e à votação a matéria a isso destinada;
u) estabelecer o ponto da questão sôbre que deva ser feita
a votação;
v) anunciar o resultado da votação;
x) fazer organizar, sob sua responsabilidade e (!ireção, a
Ordem do Dia da sessão seguinte, e anunciá-la ao término dos
trabalhos:
z)
convocar sessões extraordinárias e secretas, nos têrmoc;
do Regimento.
II - quanto às proposições:
a) mandar arquivar as proposições com pareceres contrários unânimes de tôdas as Comissões a que tenham sido distribuídas:
b) mandar arquivar o relatório de Comissão de Inquérito
ou a indicação cujo relatório, ou parecer, não haja concluído por
projeto:
e) mandar desarquivar propos1çao que não esteja definitivamente ultimada, para o nece!'sário andamento;

-9d) determinar a retirada de proposição da Ordem do Dia,
110s têrmos dêste Regimento;
e) não aceitar. por impertinente, requerimento de audiência
<le Comissão sôbre a proposição que não tenha relação com .:is
matérias da competência da mesma, nem emenda nas mesmas
-condições, consoante o disposto no art. 108;
não permitir moção a favor ou contra ato de outro
Poder, nem requerimento em que seja sugerida iniciativa ou
orientação em assunto de exclusiva competência do Executivo ou
.do Judiciário;
g) declarar prejudicada qualquer proposição que assim deva
ser considerada, na conformidade regimental;
h) despachar, na conformidade dos arts. 1O1 e 102, os
cequerimentos, assim verbais como escritos, submetidos à sua
apreciação.

n

III -

quanto às Comissões:

a) • nomear, por autorização da Câmara, Comissão Externa;
b) designar, de acôrdo com a indicação partidária, os
membros das Comissões e seus substitutos;
e) declarar a perda de lugar, por motivo de faltas, nos
têrmos do Ç 2.º do art. 58;
d) presidir as reuniões dos Líderes;
e) presidir as reuniões dos Presidentes das Comissões Permanentes e Especiais;
f) convidar o Relator, ou outro membro de Comissão, a
.explicar as razões do parecer consideradas imprecisas, ou incom~
pletas.

IV -

quanto às reuniões da Mesa:

a)

presidi-las;
b) tomar parte nas discussões e deliberações, com direito
.de voto, e assinar os respectivos atos e resoluções:
e) distribuir a matéria que dependa de parecer;
d) ser órgão de suas decisões cuja execução não fô.t atri~
buída a outro dos seus membros.
V -

quanto às publicações:

a) não permitir a publicação de expressões, conceitos e
.discursos infringentes das normas regimentais;
b) determinar a publicação de informações e documentos
não oficiais constantes do expediente;
e) determinar que a publicação de fnformações oficiais seja
feita por extenso, apenas em resumo, ou sômente referidas na ata.
VI - além de outras, conferidas neste Regimento ou decorl'entes de sua função :

-
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a) dar posse aos Deputados;
b) assinar a correspondência destinada ao Presidente da
República. ao Presidente do Senado. ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal. aos Pre!':dente~ dos Tribunais Superiores, e às
assembléias estrangeiras;
e) fazer reiterar o pedido de informações desde que solicitado por seu autor e dar ciência às autoridades superiores
de não ter sido atendido pedido de informações iá reiterado;
d) dirigir, com suprema autoridade, a polícia da Câmara;
e) zelar pelo prestígio e o decôro da Câmara, bem como
pela dignidade de seus membros. em todo território nacional,
assegurando a êstes o respeito devido às suas prerrogativas;
f) substituir, nos têrmos da Constituição, o Presidente da
República.
§ 1Q O Presidente não poderá, senão na qualidade de membro ela Mesa, oferecer projeto, indicação, ou requerimento, nem
votar, ex.:eto nos casos de empate, ou de escrutínio secreto.
§ 2 9 Para tomar parte em qualquer discussão o Prêsidente
tran:,:nitirá a presidência ao seu substituto. e não a reassumira
enquanto se debater a mat<'·ria que se propoz a discutir.
§ 39 O Presidente poderá, em qualquer momento, da sua
cadeira, fazer ao plenário comunicação de interêsse da Câmara, ou
do país.
Art. 20. Sempre que tiver de se ausentar da Capital da
República, por mais de 48 horas. o Presidente passará o exercício
ao 1Q Vice-Presidente, ou na ausência dêste, ao 2º. Á hora do
início dos trabalhos, não se achando o Presidente no recinto, será
substituído, sucessivamente, pelos Vice-Presidentes ou Secretários,
procedendo-se da mesma forma quando tiver necessidade de
deixar a sua cadeira.
Parágrafo único. O Presidente poderá delegnr aos VicePresidentes competência que lhe é própria.

Seção li/ -

Da Secretaria

Art. 21 . Os quatro Secretários terão as designações de 19,
29, 3'' e 4~', cabenJo ao primeiro superintender os Serviços Admi·
nistrativos da Câmara e, além das atribuições que decorram desta
ccmpetência :
l - receber convites. reprer-entaçôes, petições e memoriais dirigidos à Câmara;
11
receber e lazer a correspondência oficial da Câmara;
lll - autorizar despesas até Cr$ 50. 000.00;
IV - decidir, em primeira instância, recursos contra atos do
Diretor dos Serviços Administrativos da Câmara;

-
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V - inspecionar os trabalhos e fiscalizar as despesas dos
Serviços Administrativos da Câmara;
VI - interpretar o Regulamento dos Serviços Administrativos da Câmara e tazê-lo observar.

§ 19 Aos demais Secretários serão distribuídas pela Mesa,
em ato que deverá ser publicado dentro de 30 dias após a sua
constituição, as atribuições da Secretaria que lhes sejam adequadas, prevalecendo a distribuição da sessão legislativa anterior enquanto não modificada.
§ 2 9 Os Secretários e os seus Suplentes substituir-se-ã0
conforme sua numeração ordinal e. assim, substituirão o Presidente, na talta dos Vice-Presidentes.
§ 3 9 Para compor a Mesa, durante a sessão e a ausência
dos Secretário•; <:: seus st:p1<,'1~tes. o Presidente convidará qualquer
dos Deputados presentes.
CAPÍTULO IJ

DAS COMISSõES

Seção l -

Disposições Gerais

Art. 22. As Comissões da Câmara serão :
I - permanentes, as que subsistem através cl:is legislaturas;
II - temporárias. as que se extinguem com a termmação
da legislatura ou antes dela. quando preenchido o fim a que se
destinam.
Parágrafo único. Na constituição das Comissões, assegurarse-á, tanto quanto possível. a representação proporcional dos Partidos nacionais que participem da Câmara.
Seção ll - Das Comissões Permanentes e sua competência
Art. 23. A Câmara dos Deputados, depois de eleita a
Mesa, iniciará os trabalhos de cada primeira sessão legislativa
da legislatura organizando as Comissões Permanentes, dentro no
prazo improrrogável de 15 dias.
Parágrafo único. As Comissões Permanentes têm por fim
principal estudar os assuntos submetidos. regimentalmente, ao seu
exame e sôbre êles manifestar a sua opinião.
Art. 24.

As Comissões Permanentes são:

1 - de Constituição e Justiça;
II - de Economia:

III - de Educação e Cultura;
IV - de Finanças;
V - de Legislação Social;

-

VI -

Vil VIII
IX
X
XI
XII
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de Orçamento e Fiscalização Financeira;
àe Redação;
de Relações Exteriores;
de Saúde;
de Segurança Nacional;
de Serviço Público;
de Transportes, Comunicações e Obras Públicas.

Art. 25. As Comissões terão êstes números de membros:;
de Orçamento e Fiscalização Finance1ra, 37; de Constituição e
Justiça, de Economia e de Finanças, 25; de Redação 7; e as demais 17.
§ 1Q Cada partido terá em cada Comissão tantos suplentesquantos os seus membros detivos.
§ 29 Nenhum Deputado poderá lazer parte, como membro
efetivo, de mais de uma Comissão Permanente.
Art. 26. As Comissões Permanentes organizar-se-ão dividindo-se o número de membros da Câmara pelo número de
membros de cada Comissão e o número de Deputados de cada
Partido pelo quociente assim obtido. O quociente final representará o número de membros do Partido, cujos nomes serão indicados pelo respectivo Líder.
Parágrafo único. .Js Partidos representados pelo quociente
partidário, cujo resto final fôr, pelo menos, um quarto do primeiro
quociente, concorrerão com os clemais Partidos ainda não representados no preenchimento das vagas porventura existentes. O
preenchimento de tais vagas dar-se-á por acôrdo dos Partidos
interessados. que, dentro em setenta e duas horas, farão a indicação respectiva. Esgotado êste prazo, sem indicação, o Presidente
da Câmara procederá a designação.
Art. 27. As Comissões Permanentes manterão, durante a
legislatura, a mesma proporcionalidade partidária e ;i mesma composição, salvo as substituições de membros, que podem se verificar a qualquer tempo. a pedido dos respectivos Líderes.
Art. 28. A competência das Comis3Ões Permanentes é a
que se define nos parágrafos dêste artigo.

§ 19 Â Comissão de Constituição e 1ustiça compete opinar
sôbre o aspecto constitucional. legal, jurídico ou de técnica legislativa das matérias que lhe forem distribuídas; sôbre o mérito
de todos os assuntos atinentes ao Poder judiciário e ao Ministério
Público e das proposições que envolvam matéria de Direito civil,
comercial. penal. administrativo. fiscal. processual. eleitoral e aeronáutico: sôbre registros públicos e juntas comerciais, desapropriações. naturalização, entrada extradição e expulsão de estrangeiros,
emigração e imigração, condições de capacidade para o exercício
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das profissões técnico-científicas e liberais; sôbre perda de mandato e licença para processar Deputado, bem como sôbre direitos
e deveres do mandato em geral; e sôbre os recursos previstos
neste Regimento.
Sempre que a Comissão de Constituição e Justiça, por dois
têrços de qualquer de suas Turmas, ou por maioria absoluta dos
membros que integram o seu todo. concluir parecer pela mconstitucionalidade de proposição, será esta enviada imediatamente
ac ?lenário, por intermédio da Mesa, ainda quando já distribuida
a outras Comissões, para imediata inclusão na Ordem do Dia,
em discussão prévia. Adotar-se-á a mesma solução quando a declaração de inconstitucionalidade, embora ,1ão se refira a todos,.
alcance os preceitos fundamentais da proposição. Se o plenário
julgar constitucional a proposição, esta voltará às outras Comissões, às quais tenha sido distribuída; se julgar inconstitucional,
estará rejeitada.
§ 2. 0 A Comissão de Economia compete opinar sôbre os
assuntos relativos à agricultura pecuária, indústria, comércio, sistema monetário, regime de bancos. em geral aos problemas econômicos do país e em especial sôbre qualquer proposição. mensagem, memorial ou documento que se refira a favores. .subvenções ou isenções, a qualquer das atividades gerais sôhremencionadas, ou às pessoas físicas ou jurídicas que delas participem; organização ou reorganização de autarquia ou emprêsas
para-estatais destinadas a cumprir tais objetivos; legislação sôbre
caça e pesca; economia e pesquisa agrícola. química agrícola
e industrial; eletrificação rural; produção e comércio agrícolas
e estabilização de preços dos produtos agrícolas; seguro da&
colheitas e conservação do solo; acôrdos comerciais de reciprocidade; modificações no sistema . tributário; tarifas e cotas de
importação e assuntos correlatos; importação e exportação. em
geral e câmbio: utilização de terras da União; riquezas minera:s;
irrigação e recuperação de terrenos: convênios interestaduais relativos à distribuição proporcional de águas para fins de irriçiação.
§ 3. 0 A Comissão de Fducação e Cultura compete opinar
sôbre assuntos relativos à educação e instrução. pública ou particular. e acêrca de tôdas as riroposições que disserem resp~1to
ao desenvolvimento cultural e artístico do país.
§ 4. 0 A Comissão de Fm.:mças compete opinar sôbre matéria tributária, sistema monetário e empréstimos públicos; quantoao aspecto financeiro. sôbre tôdas as proposições. inclusive aquela~
da competência privativa de outras Comissões, salvo as de legislação orçamentária, que concorram para aumentar, ou diminuir.
assim a despesa como a receita pública; sôbre a fixação dos subsídio0 dos Congressistas e do Presidente e Vice-Presidente daRepública.
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§ 5. A Comissão de Legislação Social compete opinar sôbre
os assuntos referentes à organização do trabalho, relações entre
êste e o capital e previdência social. direito do trabalho e política
social.
§ 6. 0 A Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira
compete opinar sôbre :
a) prestação de contas do Presidente da República;
b) atos do Tribunal de Contas;
e) assuntos atinentes à fiscalização da administração da
União;
d) proposta do orçamento remetida pelo Presidente da República, organizando, na falta dela, o Projeto de Lei orçamentária à base da anterior;
e) os projetos referentes à abertura de créditos de previsão
orçamentária, bem como os decorrentes da aplicação dos arts. 46
e 48 do Código de Coet<,bilidaJe da União.
0

Competem, ainda, à Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira as providência" contJC!as no Capitulo IV do Título V
do Regimento Interno sôbre os projetos de que trata êste artigo.
§ 7. 0 A Comissão de Redação compete preparar a redação
final das proposições, observadas as exceções regimentais.
§ 8. 0 A Comissão de Helações Exteriores compete manifestar-se sôbre os atos internacionais de que a União houver participado, ou tenha de participar. e, em particular, sôbre qualquer
proposição, mensagem memorial ou documento que se refira às
relações do Brasil com :is nações estrangeiras em geral. a tratados,
a estabelecimento de linhas divisórias ou de fronteiras, a proteção
de cid,1dãos brasileiros no exterior, a expatriação, a neutralidade.
a conferências e congressos inter.nacionais, a intervenção em países
estrangeiros, a remessa de tropas brasileiras para o exterior ou
a passagem de fôrças estrangeiras pelo território nacional, a declaração de guerra, a condições de armistício ou de paz. a arbitramento internacional, a medidas relativas ao serviço diplomático.
a acordos, convênios ou normas de intercâmbio comercial com as
nações estrangeiras, a empréstimos externos, à Organização dns
Nações Unidas e às organizações financeiras, monetárias ou assistenciais internacionais.
§ 99 À Comissão de Saúde compete manifestar-se sôbre os
assuntos de saúde :1ública, higiene, assistência sanitária, e tudo
que se relacione, direta ou indiretamente, com o exercício da
medicina e profissões afins.
§ 10. À Comissão de Segurança Nacional compete manifestar-se sôbre todos os assuntos atinentes ao Conselho de Segurança Nacional e às Fôrças Armadas. No tocante à segurança
nacional. examinará qualquer proposição referente à concessão
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de terras, abertura de vias de comunicações e instalação de
meios de transmissão nas zonas consideradas indispensáveis à
defesa do pais, à construção de pontes e estradas internacionais,
ao estabelecimento ou exploração de quaisquer indústrias que
interessem à segurança do país e os assuntos inerentes à Faixa
de Fronteiras.
§ 11 . Â Comissão de Serviço Público compete opinar sõbre a criação e organização de serviços subordinados aos Ministérios não militares e tôdas as matérias relativas ao serviço público
civil da União, de suas autarquias ou entidades para-estatais, quer
se trate de servidores em atividade ou não, e de seus beneficiários.
~ 12.
Â Comissão de Transportes, Comunicações e Obras
Públicas compete opinar sôbre os assuntos relativos à viação, transportes, comunicações e obras públicas.
Art. 29. Os proietos o ·Jginários da Câmara, emendados
no Senado, serão distribuídos à Comissão ou simultâneamente, às
Comissões especificamente competentes para opinar sôbre a matéria de que tratam as emendas
§ 1. 0 O relator terá o ptazo de 1O dias para dar o set1
parecer e a Comissão de 15 para opinar.
§ 2.
Tratando-se de matéria urgente por sua natureza
( art. 118) ou em regime de urgência, os prazos do relator e da
Comissão serão, respectivamente, de 24 e 48 horas.
§ 3. 0 Os prazos de que cuidam os parágrafos anterior<:s
serão contados do recebimento do processo.
§ 4. A dilatação dos prazos, fixados nos § § 1. e 2.º, por
tempo maior, só poderá ser c!1ncedida, nos têrmos do disposto
no § 3.º do art. 40.
§ 5." Esgotados, sem parecer, os prazos concedidos ao refotor, o Presidente da Comissão procederá na forma indicada na
segunda parte do ~ 3. 0 do art. 40.
§ 69 Findos os prazos concedidos à Comissão, o Presidente da Câmara, ex officio ou a requerimento de qualquer
Deputado, requsitará o processo e assim procederá:
a)
designará relator, a quem concederá prazo para a apresentação do parecer que substituirá o estudo do órgão ou órgãos
técnicos;
b) impresso o parecer do relator designado ou findo o
prdZO que lhe foi concedido, incluirá o projeto na Ordem do
Dia.
0

0

0

Seção Ili -

Das Comissões Temporárias

Art. 30. As Comissões Temporárias são:
I - Especiais;

II
III
IV
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De Inquérito;
Externas;
Mistas.

Art. 31.

Ãs Comissões E!':peciais serão constituídas:

1 -

para dar parecer sôbre emenda constitucional;
II - para dar parecer, após o processamento da representação, sõbre a perda de mandato de Deputado por falta de decôro
parlamentar;
111 - para organizar projeto de lei complementar, ou de
código, ou dar-lhes parecer quando em tramitação;
IV - para opinar sõbre matéria a que se refere o disposto
nos arts. 198 e 199 da Constituição, e arts. 4Y e 29 do Ato das
Disposições Transitórias:
a) Comissão do Polígono .das Sêcas;
b) Comissão de Valorização Econômica da Amazônia;
e) Comissão da Bacia do São Francisco;
d) Comissão de Mudança da Capital.
Parágrafo único. As Comissões Especiais compor-se-ão de
cinco membros, exceto as previstas na alínea IV, que terão onze
membros e as referidas no n." III criadas de ofício, pelo Presidente da Câmara, ou a requerimento de Deputado, com a indicação do número de seus membros, aprovado pelo plenário.
Art. 32. As Comissões de Inquérito, criadas na forma do
art. 53 da Constituição, terão amplitude de ação nas pesquisas
destinadas a apurar o !ato d!::1erminado que tenha dado origem à
sua formação.
§ 19 A criação de Comissão de Inquérito dependerá de deliberação do plenário, em forma de projeto, se não fôr determinada em resolução do têrço da totalidade da Câmara.
§ 29 A vista de resolução determinando a criação de Comissão de Inquérito, subscrita por Deputados em número igual
ou superior ao têrço da Câmara, o Presidente fará a designação
dos respectivos membros, dentro dos cinco dias seguintes à sua
publicação.
§ 3Y O projeto de resolução. ou o requerimento, de que
tratam os parágrafos anteriores, indicará os objetivos, o número
de membros e o prazo de duração da Comissão de Inquérito, e
autorizará o quantum de despesas que poderão ser feitas pela
mesma.
Art. 33. As Comissões Externas, destinadas a representar
a Câmara nos atos para que esta tenha sido convidada, ou a que
haja de assistir e a que não se aplicam as demais normas dêste
Capítulo, serão nomeadas pelo Presidente por iniciativa própria,

17 ou a requerimento de qualquer Deputado aprovado pela Câmara,
não podendo ter composição superior a cinco membros.
Parágrafo único. Estas Comissões, salvo as de representação no exterior, serão constituídas sem ônus para a Câmard.
Art. 34. As Comissões Mistas, cujo funcionamento será
regulado no Regimento Comum, compõem-se de Deputados e Senadores e serão constituídas por determinação da Câmara, em projeto de resolução da Mesa, mediante prévio entendimento com
o Senado, a requerimento escrito de qualquer Deputado, ou atendendo a convite da outra Casa do Congresso.
Parágrafo único. Da Comissão Mista, destinada a elaborar,
ou a modificar o Regimento Comum do Congresso Nacional, deverá
fazer parte um dos secretários da Câmara.

Seção IV -

Das reuniões

Art. 35. As Comissões reunir-se-ão, ordinàriamente, no edifício da Câmara, uma ou mais vêzes por semana, em dias e horas
prefixados.

§ l 9 O Diário do Congresso Nacional publicará, em todos
os seus números, a relação das Comissões Permanentes, Especiais
e de Inquérito, com a designação das salas, dias e horas em que
realizam reuniões .
§ 29 As reuniões extraordinárias das Comissões serão convocadas pelos respectivos Presidentes de ofício, ou a requerimento
de um têrço de seus membros.
§ 39 As reuniões extraordinárias serão sempre anunciadas
no Diário do Congresso Nacional, com vinte e quatro horas de
antecedência, designação do local. hora e objeto, <;alvo as convocadas em reunião, que independem de anúncio, mas serão comumcadas. por telegrama ou aviso protocolado, aos membros então
ausentes.
~ 49
As reuniões ordinárias ou extraordinárias das Comissões durarão o tempo necessário aos seus fins, a juízo do Presidente. que as poderá interromper. quando julgar conveniente.
Art. 36. As reuniões das Comissões serão públicas, reservadas e secretas.
~

blicas.
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Salvo deliberação em contrário, as reuniões serão pú-

2 9 Serão reservadas, a juízo da Comissão. as reuniões
em que haja matéria que deva ser debatida com a presença, apenas,
dos jornalistas, funcionários a serviço da Comissão e técnicos ou
autoridades devidamente convidados.
~
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§ 3Q Serão sempre secretas as reuniões quando as Comissões tiverem de deliberar sôbre:
I
declaração de guerra, ou acôrdo sôbre a paz;
II
tratados, ou convenções, com as nações estrangeiras;
III
concessão, ou negação, de passagem de fôrças estrangeiras pelo território nacional para operações militares;
IV - perda de mandato.

§ 49 Nas reuniões secretas, servirá como secretário da Comissão, por designação do Presidente, um de seus membros.
§ 5 9 Só os Deputados ou os Senadores e Ministros de
Estado, êstes quando convidados, e testemunhas chamadas a depor.
poderão assistir às reuniões secretas.
§ 69 Deliberar-se-á, sempre, nas reuniões secretas, sôbre a
conveniência de os pareceres nelas assentados serem discutidos
e votados em sessão pública, ou secreta.
§ 7v Os pareceres, votos em separado e emendas, que forem
-discutidos e votados em reunião secreta, serão entregues, em
.sigilo, à Mesa, diretamente, pelo Presidente da Comissão.
Seção V -

Dos trabalhos

Art. 37. As Comissões de Constituição e Justiça, Economia, Finanças e de Orçamento e Fiscalização Financeira serão
divididas em duas turmas. de igual número de membros.
§ 19 Cada Vice-Presidente, na ausência do Presidente,
presidirá a cada uma das turmas.
§ 29 Os membros de uma turma são suplentes preferenciais da outra, respeitada a proporcionalidade partidária.
§ 39 Na elaboração orçamentária e ao opinar sôbre as
.contas do Presidente da República, a Comissão de Orçamento e
!Fiscalização Financeira funcionará reunidas as suas turmas.
Art. 38. Os trabalhos das Comissões serão iniciados com a
;presença de, pelo menos, metade de seus membros. a menos que,
sendo menor o número dos presentes, nêle estejam compreendidos membros de todos os Partidos ou Blocos Parlamentares
·representados na Comissão, e obedecerão à seguinte ordem :
I - leitura, discussão e votação da ata da sessão anterior;
II - leitura sumária do expediente;
III - comunicação das matérias distribuídas aos relatores,
·que lhes deverão ser enviadas com os respectivos processos dentro
·em dois dias;
IV - leitura dos pareceres cujas conclusões, votadas pela
-Comissão, em reunião anterior. não tenham ficado redigidas;

19 V - leitura, discussão e votação de requerimentos, relatórios e pareceres .

§ 1Q Essa ordem poderá ser alterada pela Comissão para
tratar de matéria em regime de urgência, com prioridade ou em
preferência, a requerimento de qualquer dos seus membros.
§ 29 A leitura a que se refere o item V será dispensada.
se a Comissão assim o entender e determinar a distribuição da
respectiva matéria a seus membros, em cópias impressas, mimeografadas ou dactilografadas. Na reunião em que o assunto tiver
de ser debatido, o autor, Relator ou Revisor fará apenas uma
exposição sumária a respeito.
§ 39 Tratando-se de proposição em regime de urgência previsto no art. 118 e distribuída a mais. de uma Comissão, deverá
a mesma ser discutida e votada ao mesmo tempo, em cada
uma delas, desde que devidamente publicada com as respectivas
proposições acessórias.
§ 4 9 As Comissões Permanentes poderão estabelecer regras e condições especificas para -J bom andamento dos seus
trabalhos, observadas as normas fixadas neste Regimento, bem
como ter Relatores e Revisores previamente designados por
assuntos.
Art. 39. As Comissões deliberarão por maioria de votos.
presente a maioria absoluta dos seus membros, salvo quanto à
aprovação da ata, que independerá de quorum.
Art. 40. Distribuída a membro de Comissão qualquer matéria e constituído processo igual entregue ao Revisor terá aquele.
salvo expressa disposição regimental, para a apresentação do
parecer, os seguintes prazos :
l
dois dias, se se tratar de matéria em regime de urgência;
II
dez dias, se se tratar de materia em regime de prioridade;
111
quinze dias, se se tratar de matéria em regime de
tramitação ordinária.
§ 1v O Presidente da Comissão poderá, a requerimento
fundamentado do Relator, prorrogar-lhe o prazo até o dôbro.
§ 2" Esgotado o prazo destinado ao Relator, passará O·
Revisor, automàticamente, a exercer as funções cometidas àquele,
tendo para a apresentação do seu voto metade do prazo concedido ao primeiro.
§ 3v A dilatação dos prazos, fixados nos parágrafos :rnteriores, por tempo maior. só poderá ser concedida pelo plenário
da Câmara, mediante requerimento de qualquer membro da Comissão em que estiver transitando a proposição. Sem isso, o Pre-
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sidente da Comissão, uma vez esgotados os prazos referidos nos
itens l. II e III e §§ 19 e 2 9 , avocará a proposição para relatá-la
no prazo improrrogável de 24 horas, se em regime de urgência,
de cinco dias. se em regime de prioridade, e de dez dias, se em
tramitação .ordinária.
§ 49 As proposições em regime de tramitação ordinária,
quando, pela sua complexidade ou relevância, ou quando, por
importarem modificações estruturais de legislação codificada, devam merecer amplo riebate geral, ou exijam investigações, ou
pesquisas de maior profundidade, terão um prazo especial para
o parecer, solicitado por Comissão a que estejam distribuídas e
concedido pelo plenário.
§ 5 9 A Comissão que receber propostçao, mensagem ou
qualquer outra matéria. enviada pela Mesa. poderá propor a sua
adoção ou a sua rejeição, total ou parcial. sugerir o seu arquivamento, formular projetos deles decorrentes, dar-lhes substitutivos,
e apresentar emendas ou subemendas.
§ 69 Sàmente será admitida a apresentação de substitutivo
pela Comissão competente para opinar sôbre o mérito da proposição.
§ 79 É lícito às Comissões determinar o arquivamento de
papéis enviados à sua apreciação, desde que se não trate de projetos de lei ou de mensagens de outro Poder, publicado, obriçiatàriamente, o respectivo despacho na ata impressa dos seus trabalhos inserta no Diário do Congresso Nacional.
§ 8 9 Lido o parecer, que deverá concluir, necessáriamente,
quando se tratar de proposição legislativa, pela sua aprovação,
inclusive com substitutivo, ou pela sua rejeição, total ou parcial, ou
dispensada a sua leitura se estiver impresso, ou mimeografado.
será de imediato sujeito à discussão.
§ 9Q Durante a discussão, poderão usar da palavra qualquer
membro da Comissão, o autor do projeto, Líder de partido ou
bloco parlamentar, e o Relator do projeto em outra Comissão,.
durante 20 minutos improrrogáveis. Aos demais Oeputados acaso
presentes à Comissão só será permitido falar durante dez minutos. O Relator ainda terá o direito de réplica, depois de haverem falado todos os que regimentalmente puderem fazê-lo, por
prazo nunca superior a 30 minutos.
§ 10. Encerrada a discussão, proceder-se-á à votação do
parecer, sem encaminhamento, o qual, se aprovado <:m ~odos
os seus têrmos, será tido como da Comissão, e. desde logo, assinado pelo Presidente, pelo Relator e Revisor, e. se assim o desejarem, pelos autores de votos vencidos, em separado ou com
restrições, que o queiram Eazer e manifestem, na assentada, a
intenção de fazê-lo, constando, porém, obrigatàriamente, da con-

-21clusâo, os nomes dos que votaram em qualquer sentido, bem
como cópia da ata. ou das atas, das sessões em que a matéria
tenha sido apreciada.
§ 11 . Se tiver a voto do Relator sofrido alterações, com as
quais êle concorde. será a êle concedido prazo até a próxima
reunião para a redação do vencido.
§ 12 . Se o voto do Relator não fôr adotado pela maioria da Comissão, o Presidente designará outro Relator para a
redação do parecer.
§ 13. Para a apresentação do parecer vencedor, é fixado
o prazo de três dias.
§ M. Na hipótese de aceitar a Comissão parecer diverso
do voto do Relator. o dêste passará a constituir voto em separado.
§ 15. Ao membro da Comissão que pedir vista de processo, ser-lhe-á concedida esta por cinco dias, c;e se tratar de
proposição de tramitação ordinária, e por 24 horas quando se tratar
de matéria em regime de urgência não expressamente prevista no
Regimenot ( Art. 118, n." XI) . Nos casos em que a urgência resultar de preceito expresso do Regimento ( art. 118, ns. 1 a X),
não haverá pedido de Vi"ta. Quando mais de um membro da Comissão pedir vista, ela <;era ron 11mta e na própria Comissão. Os
processos de proposições em regime de urgência não podem sair
da Comissão, send:: entregues dJretamente em mais dos Relatore'S
e Revisores respectiv;)c;,
§ 16. Para o efeito da contagem dos votos relativos ao
f)arecer serão considerados :
l - favoráveis - os «pelas conclusões», «com restrições»
e «em separado» não divergentes das conclusões;

11 - contrários gentes das conclusões.

os «vencido» e os «em separado», diver-

§ 17. Sempre que adotar parecer com restrição, é obrigado o membro da Comissão a enunciar em que consiste a sua divergência. Não o fazendo, o seu voto ser-lhe-á considerado integralmente favorável .
~ 18.
A Comissão é lícito. para facilidade de estudo. dividir qualquer matéria ao seu exame. distribuída cada parte. ou
capitulo, a Relator ou Revisor parcial. mas escolhido Relator e
Revisor geral, de modo que seja enviado à Mesa um só parecer.
~ 19.
Quando diferentes matérias se encontrarem num
mesmo projeto, poderão as Comissões dividi-las para rnnstituireci
propo~ições separadas.
§ 20. Os pareceres e votos, os substitutivos e quaisquer
pronunciamentos escritos dos Relatores e demais membros da

-

22 -

Comissã'1 serão dactilo::Jrafados em duas vias, anexada a primeira
processo e a outra destinada à impressão.
§ 21 . Poderão ser publicadas as exposições escritas e resumo
das orais, os extratos redigidos pelos próprios Autores, ou as
notas taquigráficas, se assim entender a Comissão.
§ 22. Esgotados sem parecer os prazos concedidos à Comissão, o Presidente da Câmara, de ofício, ou a requerimente
de qualquer Deputado, requisitará o processo e designará um
Relator. a quem concederá o prazo para a apresentação do pare;.
cer que substitua o estudo do órgão técnico em falta. Apresentado êste, passará o processo à Comissão, que não tenha falado,
ou será mandado a imprimir.
~ 23.
Todos os prco:es~0~ terão suas páginas numeradas
por ordem cronológica, rubricadas pelo secretário da Comissão
onde seu deu o acréscimo e cosidas a cordel. em forma de auto
judicial.

a0

Art. 41 . Quando algum membro da Comissão retiver em seu
poder, após reclamação escrita de seu Presidente, papéis a da
piertencentes. será o fato comunicado à Mesa.
§ 19 O Presidente da Câmara fará a pêlo a êsse membro
da Comissão, no sentido de atender à reclamação, fixando-lhe
para isso o prazo de duas sessões.
§ 2 9 Se, extinto o prazo, não houver sido atendido o apêlá,
o Presidente da Câmara dará substituto na Comissão ao membro
faltoso e mandará proceder à restauração do processo.
Art. 42. As Comissões poderão requerer, por intermédio
do Presidente da Câmara, a audiência ou colaboração, sôbre
assunto previamente determinado, dos Ministros de Estado, ou
dirigentes de autarquias e sociedades de economia mista ou das
instituições culturais e órgãos de utilidade pública, para elucidação de qualquer matéria sujeita ao seu pronunciamento. A
audiência não implica em dilatação dos prazos previstos no art. 40.
Art. 43. A emenda oferecida em Comissão somente será
tida como tal, para efeitos posteriores, se, de matéria de sua
competência específica, fôr pela mesma aprovada.
P;lrágrafo único. Cabe a qualquer Comissão sugerir a outra
competente para conhecer do mérito de determinada matéria o
exame de qualquer aspecto de determinada proposição.
Art. 44. Somente por ordem do Presidente da Comissão
poderá qualquer funcionário prestar informações a pessoas que
não sejam Deputados sõbre as proposições em andamento e os
assuntos debatidos.
Art. 45. Cabe a qualquer membro de Comissão levantar
questão de ordem, resolvida, conclusivamente, pelo Presidente desta,
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sôbre a ação ou om1ssao do órgão técnico que integra. Sàmente
após essa decisão poderá a questão ser levada, em grau de recurso,
por escrito. ou oralmente, ao Presidente da Câmara.
Art. 46. O trabalho das Comissões de Inquérito obedecerá
às normas especiais previstas na legislação específica (Lei número 1 . 579, de 18-3-52).

§ 1Q Constituída a Comissão de Inquérito, cabe-lhe requisitar assim os funcionários dos Serviços Administrativos de Câmara necessários aos seus trabalhos, como, em caráter transitório,
nos têrmos da legislação em vigor, os de qualquer Ministério, ou
dep{Utamento de qualquer natureza da administração, ou do Poder
Judiciário, que possam cooperar no desempenho das suas funções.
§ 29 No exercício das suas atribuições, a Comissão poder&,
observada a legislação especial, dentro e fora da Câmara, determinar diligências, o:ivir indiciados, inquirir testemunhas, requisitar das repartições públicas e autárquicas informações e do(Umentos, transportar-se aos lugares onde ~e fizer mistér :iu&
presença, requerer a convocação de Ministros de Estado, e toma::
o depoimento de quaisquer autoridades federais, estaduais ou
municipais.
§ 3 9 Indiciados e testemunhas serão intimados de acôrdo
com as prescrições estabelecidas na legislação penal. Em c::;so
justificado, a intimação será solicitada ao juiz criminal da localidade em que a mesma resida ou se encontre, na forma do art. 218
do Código do Processo Penal .
§ 4 9 O Presidente da Comissão de Inquérito, por deliberação desta, poderá, dando conhecimento prévio à Mesa, incumbir qualquer dos seus membros, ou funcionários dos Serviços Administrativos da Câmara, da realização de sindicância, ou diligência,
necessária aos seus trabalhos.

§ 59 A Comissão de Inquérito redigirá relatório, que terminará por projeto de resolução, se a Câmara fôr competente para
deliberar a respeito, JU por conclusões, em que assinalará os
fundamentos pelos quais não apresenta, afinal, projeto de resolução.
§ 6 9 Apurada responsabilidade de alguém por falta verificada, a Comissão enviará o relatório acompanhado· da documentação respectiva, e com a indicação das provas, que poderão ser
produzidas, ao juízo criminal competente, para processo e julgamento dos culpados.
§ 7Y As Comissões de Inquérito terão como dispositivos
subsidiários para sua atuação, no que fôr aplicável, os do Código
de Processo Penal.
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§ 89 Se forem diversos os fatos objeto de inquérito, a Comissão dirá, em separado, sôbre cada um, podendo fazê-lo antes
mesmo de finda a investigação dos demais.
§ 9 9 Qualquer Deputado poderá comparecer às Comissões
de Inquérito, mas sem participação nos debates. Desejando esclarecimento de qualquer ponto, requererá ao Presidente, por escrito,
sôbre o que deseja seja inquerida a testemunha ou indiciado,
apresentando, se desejar, quesitos.
Art. 47. Nenhuma irradiação, ou gravação poderá ser teita
dos debates das Comissões sem prévia autorização da Câmara.

Seção Vl -

Da distribuição

Art. 48. A distribuição de matéria às Comissões será feita
pela Presidência da Câmara, em nome da Mesa, dentro cm quarenta e oito horas depois de recebida.
§ 19 A remessa de matéria às Comissões será feita por intermédio da diretoria competente, cujas atribuições serão definidas no Regulamento dos Serviços Administrativos da Câmara e
deverá chegar a seu destino no prazo de dois dias, ou imediatamente, em caso de urgência.
§ 2Q A remessa de processo distribuído a mais de uma Comissão será feita, diretamente de uma a outra, na ordem das que
tiverem de manifestar-se subseqüentemente, registrada no protocolo da Comissão e comunicada, imediatamente ao serviço competente, salvo o em regime de urgência, enviado pela Comissão
à Mesa.
§ 3Q Quando a matéria depender de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e de Finanças serão elas ouvidas,
respectivamente, em primeiro e em último lugar.
Art. 49. As Comissões a que seja distribuída uma proposição poderão estudá-la em reunião conjunta, mediante assentimento ria Presidência, com um só Relator ou Revisor. Os trabalhos serão dirigidos pelo Presidente mais idoso.
Art. 50. Nenhuma proposição será distribuída a mais de
três Comissões.
§ 19 Quando qualquer Comissão, ou Deputado. preten:ier
que outra Comissão >e manifeste sôbre determinada matéria. apresentará requerimento escrito nesse sentido ao Presidente da Câmara, com a indicação obrigatória precisa da questão sôbre a
qual deseja o seu pronunciamento. Do despacho do Presidente
cabe recurso para o plenário.
§ 29 O pronunciamento da Comissão, no caso do parágrafo
anterior versará exclusivamente sôbre a questão tormulada.
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Art. 51 . Não cabe a qualquer Comissão manifestar-se:
l - sôbre a :onstitucionalidade de proposição, em contrário ao parecer da Comissão de Constituição e 1ustiça;
11 - sôbre a conveniência, ou a oportunidade, de despesa,
em oposição ao parecer da Comissão de Finanças;
111 - sôbre o que não fôr de sua atribuição específica, no
epreciar as proposições submetidas a seu exame.
Parágrafo único. Consic'.erar-se-á como não escrito o parecer, ou parte dêle, que infringir o disposto neste artigo. o mesmo
acontecendo em relação aos substitutivos elaborados com viola•;ão
do art. 40, § 6." dêste Regimento.

Seção V li -

Va Presidência

Art. 52. Logo dep01s de constituídas no início da primeira
sessão legislativa da legislatura. reunir-se-ão as Comissões, sob a
.direção do mais idoso de seuc membros e por convocação do Presidente da Câmara. para elegei seus Presidentes e Vice-Presidentes. As Comissões de Constitwção e lus~iça, de Economia,
de Finanças e de Orçamento e Fiscalização Financeira terão dois
Vice-Presidentes e as demais um apenas.
Art. 53. O Presidente sná, nos seus impedimentos, substituído pelo Vice-Presidente, em cuja ausência dirigirá os trabalhos o membro mais idoso da Comissão.
§ 19 Se, por qualquer motivo, o Presidente, deixar de fazer
parte da Comissão. ou renunciai ao cargo, proceder-se-á a nova
eleição para escolha de seu sucessor. salvo se faltarem menos de
três meses para o término da sessão legisltaiva. caso em que será
substituído pelo Vice-Presidente.
§ 2 9 A eleição do Presidente e V ice-Presidente nas "essões
legislativas seguintes far-se-á na primeira reumão da Comissão
·em que haja número.
Art. 54. Ao Presidente da Comissão compete, além do que
lhe fôr atribuído neste Regimento, ou no regulamento dos pró.prios trabalhos :
1 - determinar e fazer publicar no Diário do Congreso Nacional os dias das reuniões ordinárias da Comissão;
II - convocar de ofício. ou a requerimento dos membros
da Comissão, reuniões extraordinárias;
lll - presidir a tôdas as reuniõe's da Comissão e nelas
manter a ordem e a solenidade necessárias;
IV - tazer ler a ata da reunião anterior, submetê-la él
·discussão e votação;
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V - dar à Comissão conhecimento de tôda a matéria
recebida e despachá-la:

VI - designar Relatores e Revisores e distribuir-lhes
matéria sujeita a parecer, ou avocá-la, nas suas faltas;

él

1.onceder a palavra aos membros da Comissão, ou,
Vil
nos têrmo~ do Regimento, aos Líderes e Deputados que a solicitarem;

Vlll - advertir o orador que se exaltar no decorrer dos
debates, ou faltar à consideração a seus pares, ou aos representantes do poder público;
IX - interromper, e retirar-lhe a palavra no caso de desobediência, o orador que estiver talando sôbre o vencido;
X - submeter a votos as questões sujeitas à Comissão
e proclamar o resultado da votação;
Xl - conceder vista das proposições aos membros da
Comissão, nos têrmos do § 15 do art. 40;
XII - assinar, juntamente com o Relator e o Revisor, os
pareceres e convidar os demais membros da Comissão que o desejarem fazê-lo, nos têrmos do Regimento;
Xlll - enviar à Mesa tôda a matéria destinada à leitura
em sessão e publicidade;
XI V - determinar a publicação das atas da Comissão no
Diário do Congresso Nacional;
XV - representar a Comissão nas suas relações com a
Mesa, com as outras Comissões e com os Líderes;
X V 1 - solicitar ao i-'residente da Câmara substituto para o
membro da Comissão falroso, ou para o preenchimento de vaga;
XVll - resolver, de acôrdo com o Regimento, tôdas as
questões de ordem suscitadas na Comissão;
XVlll - remeter à Mesa, no início de cada mês, cópia. das
informações a que se refere o art. 59, § 1.º. n.'' III: e, no fim de
cada sessão legislativa, como subsídio para a sinópse dos trabalhos do ano, relatório sôbre as proposições que tiveram andamento
na Comissão e sôbre as que ficaram pendentes de parecer;
XIX - comunicar ao Presidente da Câmara a perda do
lugar, nos têrmos do art. 58, ~ 2. 0 •

§ }9 O Presidente poderá funcionar como Relator ou Revisor, e terá voto em tôdas as deliberações da Comissão.
~ 29
Em caso ::le empate. ficará adiada a decisão, até que
se tomem os votos dos membros ausentes, salvo em se tratando de
matéria urgente, hipótese em que prevalecerá o voto do Relator.
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Art. 55. Os Presidentes das Comissões Permanentes se
ceunirão sempre que isso pareça conveniente dOS Lideres da Maioria, da Minoria. ou dos blocos parlamentares. ou mediante convocação do Presidente da Câmara, sob é! presidência dêste, e com a
presença dos Líderes de Partido para o exame e assentamento de
providências relativas à diciência do trahalho legislativo.
Art. 56. Nenhum Deputado poderá presidir reunião de Comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja Autor 00
Relator.
Parágrafo umco. Não poderá o Autor de qualquer proposição apresentada em plenário ser dela Relator.

Seção V 111 -

Dos impedimentos

Art. 57. Sempre que um membro de Comissão não puder
comparecer às suds reuniões deverá comunicá-lo ao seu Presidente, que fará publicar em ata a excusa.
§ 1Q O Presidente da Câmara. sempre que. por ~alta de comparecimento de membrn <:'letivo. ou de substituto permanente, estiver sendo prejudicac 10 o traba•ho de qualquer Comissão, desig·
nará, para sanar o rnronveniente, substitutos interinos para o faltoso, mediante indicaçi'io lo re~pectivo Li der, por solicitação dêste,
a requerimento verhal do Presidente da Comissão, ou em conseqüência de comumca·.;;iio d~ qualquer Deputado, ou de ofício.

§ 2q Cessará a substituição logo que o titular efetivo, ou o
substituto permanente, volte ao exercício.
Seção IX Art. 58.
I
II
III

Uas vagas

As vagas nas Comissões verificar-se-ão:

com a renúncia;
com a opçâo;
com a perda do lugar.

§ 1Q Quando um membros de Comissão Permanente designado para outro não optar por uma delas dentro de 48 horas
considerar-se-á ter preferido aquela em que já figurava.
§ 2Q Perderá automàti<:amente o lugar na Comissão o Deputado que não comparecer a cinco reuniões ordinárias consecutiva5,
salvo motivo de fôrça maior, comurncado préviamente. por escrito,
à Comissão e por esta considerado como tal. A perda do lugar
será declarada pelo Presidente da Câmara, de ofício, em virtude
de comunicação do Presidente da Comissão, ou por provocaçã\1
de qualquer Deputado.
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§ 3Q A vaga em Comissão será preenchida por designação
do Presidente da Câmara. dentro em três sessões. de acôrdo com
a indicação do Líder do Partido a que pertencer o lugar, ou independentemente dessa comunicação. se não fôr feita naquele prazo.

§ 4Q O Deputado que perder lugar numa Comissão a ele
não poderá retornar na mesma sessão legislativa.
Seção X -

Dos secretários e das atas

Art. 59. Tôda Comissão terá como secretário um fundo·
nário dos Serviços Administrativos da Câmara, a quem incumbirá
a redação da ata.

§ 19 O serviço da secretaria da Comissão compreenderá :
l - a organização do protocolo de entrada e saída de

qualquer matéria;

11 - a sinópse dos trabalhos. com o andamento regular de
tôdas as proposições em curso na Comissão;
Ill - a remessa no último dia de cada mês, ao Presidente
da Comissão. que enviará cópia à Mesa. de informações sucintas
sôbre as proposições em andamento, com a relação, se fôr o caso.
témto das que dependam de parecer, quanto das que estejam
com êle à espera de votação;
IV - o desempenho de ou~ros encargos determinados pelo
Presidente;
V - a organizarão de pastas com cópia de todos os pareceres apresentados e aprovados;
Vl - a organização do processo a ser distribuído ao Revisor.
§ 29 Lida e aprovada, no início de cada reunião, a ata da
sessão anterior será assinada pelo Presidente da Comissão a rubricada em tôdas as fôlhas.
§ 39 As atas das reuniões das Comissões serão datilografadas em fôlhas avulsas e encadernadas anualmente.
§ 4 9 As atas das reuniões secretas serão lavradas pelo membro da Comissão designado pelo Presidente para servir de Secretário.
§ 59 A ata da reunião secreta, aprovada ao fim da mesma,
será datada. assinada, lacrada e rubricada pelo Presidente e pelo
Secretário, e assim recolhida ao arquivo da Câmara.
§ 6<1 O secretário de Comissão será substituído, 'm suas
faltas e impedimentos, pelo funcionário mais graduado dos Serviços Administrativos da Câmara, a serviço na mesma Comissão.
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Art. 60. Das atas das reuniões, que serão publicadas obrigatoriamente no Diário do Congresso Nacional, de preferência
no dia seguinte, deverão constar :
I - hora e local da reunião;
II - nomes dos membros presentes e dos ausentes, com expressa referência às faltas justificadas;
III - resumo do expediente;
IV - relação da matéria distribuída por assuntos, Relatores.
e Revisores.
Parágrdfo único. Quando, pela importância da matéria em estudo, convier o registro taquigráfico dos debates, e enquanto as
Comissões não dispuserem de serviço taquigráfico próprio, o Presidente requererá ao da Câmara as providências necessárias.

Título III

DAS SESSõES DA CÂMARA
CAPÍTULO I

DISPOSIÇõES GERAIS
Art. 61.

As sessões da Câmara serão:

1 - preparatórias, as que precedem a inauguração dos trabalhos do Congresso Nacional, em cada sessão legislativa;
11 - ordinárias, as de qualquer sessão legislativa, realizadas todos os dias •íteis, exceto aos sábados ;
111 - extraordinárias, as realizadas em dias ou horas diversos dos prefixados para as ordinárias;
IV - solenes, as realizadas para grandes comemorações ou
homenagens especiais.

Art. 62. A Câmara poderá constituir-se em Comissão Geral para o exame de qualquer assunto, ou outro fim dr:!terminado,
a requerimento escrito de qualquer deputado aprovado pela maiorid.
Art. 63. A sessão da Câmara dos Deputados, normalmente
de quatro horas, terá início às quatorze horas e será dividida
em duas partes:
1 - a primeira, de cento e vinte minutos, improrrogável,
reservada ao Expediente:
11 - a segunda, de cento e vinte minutos, reservada à Ordem do Dia;
§ 1.
Aberta a sessão, lidos a Ata e o Expediente, será dada
a palavra de acôrdo com a inscrição feita na véspera e asseçiurada
preferência aos que nün ha1am talado nas dez sessões anteriores,
0
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aos Deputados q11e tenham comunicação a fazer ou proretos a
apresentar. Nenhun: orador poderá falar por mais de cinco minutos, nem permitirá apartes.
§ 2. 0 As quatorze horas e quarenta minutos, ao primeiro
orador, inscrito nos têrmos do art. 74, § 7. 0 , será concedida a
palavra, pelo prazo máximo de quarenta minutos; em seguida ..10
segundo pelo mesmo prazo. Faltando qualquer dos primeiro~
inscritos, serão chamados os mais Deputados, em rigorosa ordem
cronológica. A ausência de qualquer dêstes últimos não implicará
na perda da respectiva inscrição.
§ 3.0 As dezesseis horas. improrrogàvelmente, terá início a
Ordem do Dia.
Art. 64. A sessão extracrdinária será convocada pelo Presidente, de ofício, ou J.>Or deliberação da Câmara, a requerimento
de qualquer Deputado.
§ 1Q O Presidente prefixará o dia, a hora e a Ordem do
Dia da sessão extraordinária, que serão comunicados à Câmara
em sessão, ou pelo Diário do Congresso Nacional, e. quando
mediar tempo menor de 24 horas para a convocação, também. por
via telegráfica ou telefônica, aos Deputados.
§ 2 9 A duração das sessões extraordinárias será a mesma
das ordinárias .
§ 3Q Nas sessões extraordinárias, realizadas no dias em que
tiver havido outra sessão, o tempo destinado ao expediente será
sàmente o necessário à leitura da matéria respectiva, se houver.
Art. 65. As sessões serão públicas, mas, excepcionalmente,
poderão ser secretas, quando assim deliberado pelo plenário.
Art. 66. Poderá a sessã" ser suspensa por conveniência da
ordem e por falta de quorum para votação, se não houver matéria a discutir, não se computando o tempo da suspensão no
prazo regimental previsto no S 1.0 do art. 63. Se. decorridos
sessenta minutos. persistir a falta de quorum, não haverá sessão.
Art. 67. A sessão da Câmara só poderá ser levantada
antes de finda a hora a ela destinada nestes casos :

1 - tumulto grave;
II - falecimePto de congressista da legislatura corrente, ou
de chefe de um dos poderes da República;
Ill - quando presentes aos debates menos de vinte Deputados.
Parágrafo único. Quando se verificar o falecimento do
Chefe de Estado estrangeiro com o qual o Brasil mantenha relação
diplomática, de antigos congressistas ou de personalidades. nacionais ou estrangeiras, que a Câmara considere dignas desta home-
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nagem, ser-lhe-á consagrada a hora do expediente da sessão designada pelo Presidente da Câmara.
Art. 68. O prazo de duração da sessão será prorrogável. a
requerimento de qualquer Deputado, por tempo total nunca superior a duas horas.
§ 1Y O requerimento de prorrogação, que poderá ser apresentado à Mesa. até o momento de anunciar o Presidente a
Ordem do Dia seguinte, será verbal. prefixará o seu prazo, não
terá discussão, nem encammhamento de votação, e será votado.
sempre, pelo processo simbólico, com a presença de pelo menos
cinqüenta Deputados, a menos que, '1avendo matéria urgente, o
Presidente da Câmara entenda deferi-lo. cabendo-lhe outrossim.
na mesma hipótese, determiná-la de ofício. O esgotamento da
hora não interrompe 0 p~··Kesso de votação. ou o de sua verificação, do requerimento de prorrogação, perturbado pelo surqimento de questões de ordem.
§ 2Y Quando a prorrogação se destinar à votação de matéria
da Ordem do Dia só poderá ser concedida com a presença de
maioria absoluta dos Deputados.
§ 3.'' A prorrogação da sessão será no prazo até duas hora ..;
para a continuação da discussão e votação da matéria da Ordem
do Dia, ou para a audiência ie Ministro de Estado; até novent;1
minutos, a requerimento do L1der da Maioria, Minoria ou BlocD
Parlamentar para o disposto no art. l 4; até trinta minutos. e urn;_i
única vez. a requerimento de Líder de Partido para o disposto
no art. 12. ou a requerimento de qualquer Deputado, para o uso
da palavra por quinze minutos improrroçráveis.
§ 'fY Se. a,1 ser requerida prorroçiação de sessão. houver
orador na trihuna, o Presidente o interromperá para submeter a
votos o requerimento.
~ .5Y
Feita a prorrow1çào. não poderá ser restringido o prazo.
salvo se encerrada a discussão e votação da matéria em debate. cu
a explicação pessoal do Deputado.
Art. 69. A Câmara poaerá destinar a primeira hora da
sessão a comemora<:;Cws. 011 ,ntl'.rromper os seus trabalhos para a
recepção de altas personalidades. desde que assim resolva o Presidente. de ofício. ou por delihernção do plenário.
Parágrafo único. Os trnhalhos da Câmara só poderão ser
interrompid0s, nos têrmo~ dêste ;utiçio. para a recepção de Chefes
de Poder, ou Presidente da Câmara. de país amigo. Outr&,, autoridades. ou pessoas gradas, serão recebidas no. Salão Nobre.
Art. 70. Parél a manutenção da ordem, respeito e austeridade das sessões, serão observadas as seguintes regras :
l - durante a sessão, só Deputados e Senadores podem
permanecer nas bancadas;
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II - '1ão será permitida conversação que perturbe a
leitura de documento. chamada, comunicação da Mesa e debate<,;
111 - qualquer Deputado, com exceção do Presidente.
falará de pé e :>ô por enf êrmo poderá obter permissão de falar
assentado;
IV - é obrigatório. salvo o disposto no parágrafo anterior, o uso da tribuna pelos oradores. à hora do Expediente.
ou durante as discussões. podendo, porém, o Deputado falar das
bancadas sempre que, no interêsse da ordem, o Pres;dente a !<;to
se não opuser;
V - ao falar da bancada, o orador. em caso nenhum
poderá fazê-lo de costas para a Mesa:
Vl - a nenhum Deputado será permitido falar sem pedir
a palavra e sem que o Presicknte a conceda; e somente após essa
concessão. a taquigra fia iniciará o apanhamento do discurso;
Vll - se o Deputado pretender falar, sem que lhe haja
sido dada a palavra, ou permanecer na tribuna anti-regimentalmente, o Presidente adverti-lo-á, convidando-o a assentar-se ;
Vlll - se, apesar dessa advertência e dêsse convite. o
Deputado insistir em falar, o Presidente dará o seu discurso por
termina<lo;
IX - sempre quE> o Presidente der por terminado um discurso, os taquígrafos àeixarão de apanhá-lo;
X - se o Deputado insistir em perturbar a ordem. ou
o andamento regimental de qualquer proposição. o Presidente,
convidá-lo-á a retirar-se do recinto;
XI - qualquer Deputado. ao talar. dirigirá a palavra ao
Presidente, ou à Câmar'1, de modo geral;
Xll - o Presidente poderá suspender a sessão sempre
que julgar conveniente a hem da ordem dos trabalhos;
Xlll - referindo-se, em discurso. a colega, o Deputarlo
deverá preceder o seu nome do tratamento de senhor. ou de Deputado;
XIV - dirigindo-se a qualquer colega. o Deputado darlhe-á o tratamento de Excelência;
XV - nenhum Deputado poderá referir-se a colega, ao
Senado, ou a qualquer de seus membros, e. de modo geral, a
qualquer representante do poder público. em forma descortês. ou
injuriosa:
XVI - a qualquer Deputado é vedado tumar quando na
tribuna:
XVII - nas sessões solenes, será obrigatório o uso de roupa
escura e. iniciados os trabalhos, os Deputados <leverão ocupar <.>s
seus lugares;
XVIU
é vedado ao Deputado permanecer fora da sua
cadeira, ou de pé, ao se iniciarem as votações.
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Art. 71. O Deputado só poderá lalar nos expressos têrmos
dêste Regimento :
l - para apresentar projeto, indicação, requerimento, ou
para fazer comunicação;
11
para versar assuntos diversos, à hora do Expediente;
III
sõbre proposição em discussão;
IV
para questões de ordem;
V
para reclamações;
VI
para encaminhar a votação;
VII
em explicação pessoal;
VIII
em nome ou por delegação dos Líderes da Maioria.
da Minoria. de Bloco Parlamentar, ou de Partidos a que pertencer.
Art. 72. Nenhuma irradiação, ou gravação, poderá ser leit."'l
dos debates no plenario sem prévia autorização da Câmara.
CAPÍTULO II

DAS SESSõES PúBLICAS

Seção l -

Do expediente

Art. 73. A hora do início da sessão, os membros da Mesa
e os Deputados ocuparão os seus lugares.

§ 19 O Presidente verificará, pela lista de comparecimento,
o número de Deputados presentes.
§ 2° AchunJo-sc presente o décimo do número total de
Deputados, desprezada a tração, o Presidente declarará aberta a
sess5o.
§ 39 Se fa:tai f!ssc décimo, o Presidente aguardará, durante
rr.eia hora, que se comj::Jete o número, deduzido o retardamento
do prazo destinado ao Expediente. Se persistir a falta o Presidente declarará que não pode haver sessão.
§ 49 Não havenrk· sessão por falta de número, será d~s
pachado o Expediente, hic!epc:ndentemente de leitura, e dado a
publicidade no Diário do Congresso Nacional.
Art. 74. O Expediente terá a duração de cento e vint2
minutos improrrogáveis.
§ 19 Abertos os trabalhos, o 29 Secretário, fará a leitura
da ata manuscrita, ou dactilografada, da sessão anterior. que ,')
Presidente cons;<lerará aprcwada, independentemente de votação.
§ 29 O Deputado que pretender retificar a ata enviará à
Mesa declaração escrita. Essa declaração será inserta em ata, e
o Presidente dará, se julgai conveniente. as necessárias explicações
no sentido de a consic!erar procedente, ou não.
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§ 3. 0

O 1:• Secretário, em seguida à leitura da ata, dar<'\
conta em sumário, dof' ofícios, representações, petições, memoriais
e outros documentos dirigidos à Câmara, dando-lhes o devido
destino.
§ 4Q Será de quinze minutos, no máximo, o tempo consagrado ' ···ira da ata e de todos os documentos a que se referem
us paráwafos ::interiores. Esgotado êsse prazo, se ainda : ou ver
papéis na Mesa, serão os mesmos despachados depois e mandados à publicação.
§ SQ Sempre que um Deputado tiver comunicação a fazer à
Mesa, ou ao plenárk, fa-lo-á oralmente, ou a redigirá por escrito
para publicação no Diário do Congresso Nacional. A comunicação por escrito não pode ser feita com a transcrição de documentos.
§ 6. 0 Terminada a leitura de todos os papeis, e depois das
comunicações previstas no art. 63, ~ l .", será concedida a palavra.
às quatorze horas e quarenta minutos, ao primeiro orador de
Expediente, até as quinze horn'.' e vinte minutos, e, em seguid1,
ao segundo orador, até as doesseis horas, os quais poderão
fundamentar proposição, ou versar assunto de sua livre escolha.
§ 7. 0 As inscrições dos O!éJdores do Expediente serão feitas
pelo Deputado em livro especial. Prevalecerão durante o mês.
sendo publicadas no Diário do Congresso Nacional. diàriamente,
e feitas de acôrdo com a seguinte escala.
a) no mês da inauguraçfio da sessão legislativa, ordinária
ou extraordinária, na data de sua instalação e nos dias subseqüentes, a partir das treze horas;
b) nos meses seguintes, '" partir do último dia da sessão
do mês anterior, desde as treze horas.
§ 8. 0 O Deputado só poderá falar, no Grande Expediente
uma vez por mês, e, em caso excepcional, ainda outra, mediante
requerimento escrito de desistência em seu favor do Deputado
que perderá seu direito ao lugar na ordem de inscrição.
§ 9. 0 Os líderes da Maicria, Minoria ou Bloco Parlamentm
poderão inscrever ou designar até dois Deputados para falar,
em caráter preferencial, durante o mês, pelo período de quarenta
minutos.

Seção ll Art. 75. Finda
hora ou por falta de
Ordem do Dia.
§ 1Y Presente a
início às votações na

Da Ordem do Dia

a primeira parte da sessão, por esgotada a
orador, tratar-se-á da matéria destinada õ
maioria absoluta dos Deputados, dar-se-á
seguinte ordem:

11
III
IV
imediata:
V -
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redações finais;
requerimentos de urgência;
requerimentos de Comissão sujeitos à votação;
requerimentos de Deputados dependentes de votação
matérias da Ordem do Dia.

§2
Não havendo matéria a ser votada, ou faltando número
para votação, o Presidente anunciará o debate das matérias em
discussão, assegurando prderência às que tenham parecer favorável de tõdas as Comissões.
9

§ 39 Quando houver número legal para deliberar, proceder-se-á imediatamente a votação. interrompendo-se a oração do
Deputado que estiver na tribuna. salvo quando estiver discutindo
matéria em regime de urgência e a matéria a votar não estiver
sob êste regime.

Art. 76. Terminadas as votações, o
a matéria em discussão, dando a palavra
haja habilitado nos têrmos do Regimento a
a discussão sempre que não houver orador

Presidente anunciarfi
ao Deputado, que se
debatê-la, e encerrai á
para nela prosseguir.

Art. 77. A ordeh1 estabelecida nos artigos anteriores poderá ser alterdda, ou interrompida:
l
II
III
IV

para a posse de Deputado;
em caso de preferência;
em caso de adiamento;
em caso de retirada da Ordem du Dia.

Parágrafo único. Durante a Ordem do Dia só poderá ser
levantada questão de ordem atinente diretamente à matéria que
nela figure.
Art. 78. Às 18 horas, ou antes, se esgotada a Ordem do
Dia, o Presidente da Câmara a declarará encerrada, assegurando
a palavra ao Líder de Partido, para o disposto no art. 12, ou a
deputado, para explicação pessoal, nos têrmos do art. 68, § 3.".
Art. 79. O tempo reservado à Ordem do Dia só poderá ser
prorrogado pelo plenário, por prazo nunca superior a duas horas,
a requerimento verbal de qualquer deputado.
Art. 80. Finda a hora dos trabalhos, o Presidente anunciartõ1
a Ordem do Dia da sessão seguinte.
§ 1q A Ordem do Dia será organizada pelo Presidente da
Câmara. colocadas em primeiro lugar as proposições em regime
de urgência, seguidas das em prioridade, e, finalmente, das em
tramitação comum.
§ 2 9 Cada grupo será iniciado pelas proposições em votação.
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§ 39 Entre as matérias de cada grupo, têm preferência na
colocação as emendas do Senado a proposições da Câmara, seguidas pelas desta em di•;•.:uss5o única e, após, em segunda discussão.
§ 49 Será permitido a qualquer Deputado, antes de iniciada
a Ordem do Dia, requerer preferência para votação ou discussão
de uma proposição sôbre as do mesmo grupo conforme o previsto
no § 19 dêste artigo.
Art. 81 . A proposição entrará em Ordem do Dia desde que
em condições regimentais e com os pareceres das Comissões
a que toi distribuída.
Parágrafo único. A proposição em urgência incluída sem
parecer àa Ordem do Dia será retirada se. ao ser anunciada ~
sua discussão, as Comissões, através dos respectivos relatores. não
se declararem dispostos a dá-lo oralmente. Se até ao fim da sessão
não solicitarem as Comissões prazo para o seu pronunciamento,
concedido pelo plenário. poderá o Presidente designar um Deputa::io
que as substituirá, para oferecer parecer oral, na sessão seguinte.
Art. 82. Na última sessão legislativa ordinária de cada
legislatura, poderá a Mesa, no mês que precede às eleições com
que se constituirá nova legislatura do Congresso Nacional, por
deliberação do plenário. designar. por prazo certo, para Ordem
dio Dia - Trabalho das Comissões».
CAPÍTULO III

DAS SESSõES SECRETAS
Art. 83. A Câmara poderá realizar sessão secreta, se assim
resolver, a requerimento esuito de, pelo menos, trinta Deputados,
cem a indicação precisa ~" seu objetivo.
§ 19 Ssse requerunento, conservado em sigilo, será submetido pelo Presidente da Câmara à deliberação secreta dos Líderes
de todos os Partidos, especia !mente convocados para êsse fim.
§ 2v A essa reunião será admitido o autor do requerimento,
que poderá fundamentá-lo verbalmente.
§ 3v Se rejeitado êste requerimento, será permitida a sua
renovação, perante a Câmara, em sessão pública.
§ 4 9 A sessão secreta requerida pelo têrço do totalidade
dm: Deputados, ou por alguma Comissão, para tratar da matéria
subordinada ao seu exame, ou de sua competência, será convocada
independentemente de consulta ou parecer.
§ 59 Serão sempre se.:rerns as sessões em que deva ser debatido projeto de fixação das Fôrças Armadas, ou modificação da
respectiva lei.
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§ 6q Para iniciar-se a sessão secreta, o IJresidente fará sair
da sala das sessões, das tribunas, das galerias e demais dependências anexas ao recinto, tôdas as pessoas estranhas aos trabalhos, inclusive os funcionários da Casa.
§ 7 9 Quando :-,e tratar de assunto pertinente à segurança
nacional, ou de importância equivalente, poderá a Câmara decidir
a adoção de outras cautelas no sentido de resguardar o sigilo
da sessão.
§ 8 9 Reunida a Câmara em sessão secreta, deliberar-se-á,
preliminarmente, salvo na hipótese do § 3°, se o assunto que
n1otivou a convocação deve ser tratado secreta, ou publicamente:
tal debate, porém, não poderá exceder a primeira hora, nem cada
Deputado ocupará a tribuna por mais de dez minutos.
§ 9 9 Antes de encerrar-se a sessão secreta, a Câmara
resolverá se deverão ficar secretos, no todo ou em parte, os seus
debates e deliberações. ou constar da ata pública.
~ 1O.
Deliberará a Câmara. sem discussão, se os nomes dos
requerentes da sessão secreta deverão, ou não. ser dados à pubLcidade oficial.
§ 11 . A ata da sessão secreta será aprovada pela Câmara.
antes de levantada a sessão, assinada pela Mesa, fechada '!m
invólucro lacrado e rubricado p01 dois Secretários, com a data
da sessão, e recolhida ao arquivo da Câmara.
§ 12. Será permitido ao [ eputado que houver participado
dos debates reduzir seu discuro a escrito, para ser arquivado com
a ata e os documentos referentes à sessão. num segundo envelope,
igualmente lacrado, que se anexará ao inv51ucro mencionado no
parágrafo anterior. des !P que o interessado o prepare em prazo
não excedente de 24 horas.
CAPÍTULO IV

DA INTERPRETAÇÃO E OBSERVANCIA DO
REGIMENTO

Seção l -

Das questões de ordem

Art. 84. Tôda dúvida sôbre a interpretação dêste Regimento, na sua prática, exclusiva, ou relacionada com a Constituição, considera-se questão de ordem.
§ 1v Nenhum Deputado poderá exceder o prazo de cinco
minutos para formular uma, ou, simultâneamente, mais de uma
questão de ordem.
§ 2 9 No momento de votação, ou quando se discutir e
votar redação final. a palavra para formular questão de ordem <:.Ó
poderá ser concedida uma vez ao Relator, e uma vez a outro
Deputado, de preferência o Autor da proposição, principal. uu
acessória. em votação.
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§ 3° Tôdas as questões de ordem, claramente formuladas,
com a indicação precisa das disposições regimentais, ou constitucionais, cuja observância se pretenda elucidar, depois de falar
sómente o Autor e outro Deputado que contraargumente, serão
resolvidas, conclusivamente, pelo Presidente da Câmara, não
sendo lícito ao Deputado opor-se, ou criticar, a decisão, na sessão
err. que fôr proferida.
§ 4. 0 Quando a questão de ordem fôr relacionada com a
Constituição, poderá o Deputado recorrer da decisão do Presidente para a Comissão de Constituição e Justiça.
~ 5.
Só após a decisão da Mesa, em sua primeira reunião.
homologando a decisão referida ao parágrafo anterior, será encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça o recurso sôbre
a mesma decisão.
§ 6.º O Deputado que quiser comentar, criticar ou protestar
contra a decisão do Presidente, poderá fazê-lo na sessão seguinte.
tendo preferência para uso da palavra. durante 15 minutos, à hora
do expediente.
§ 7. 0 Se o Deputado não indicar, inicialmente, as disposições
em que assenta a questão de ordem, enunciando-as, o Presidente
não permitirá a sua continuação na tribuna e determinará a exclusão da ata, das palavras por êlE.' pronunciadas.
§ 8. 0 Não se poderá interromper orador na tribuna, salvo
concessão especial do mesmo para levantar questão de ordem.
0

Art. 85. As decisões do Presidente da Câmara sôbre
questões de ordem serão, juntamente com estas. registradas em
livro especial precedido de índice remissivo. No mesmo livro
serão registrados os pareceres da Comissão de Constituição e
Justiça, a que se refere a partE.' final do § 4." do artigo anterior.

Seção 11 -

Das reclamações

Art. 86. Em qualquer tase da sessão, exceto durante a
Ordem do Dia, poderá ser usada a palavra "para reclamação".
§ 1. O uso da palavra, no caso dêste artigo, destina-se,
exclusivamente, à reclamação quanto à observância de expressa
disposição regimental.
§ 2. Aplicam-se às reclamações tôdas as normas referentes
às questões de ordem.
0

0

CAPÍTULO V

DA ATA
Art. 87. O Diário do Congresso Nacional publicará a
ata da sessão do dia anterior, com todos os pormenores dos
trabalhos.
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§ 1. 0 Todos os discursos proferidos durante a sessão serão·
publicados por extenso na ata impressa. salvo as expressas restrições regimentais. Não são permitidas as reproduções de discursos
na Diário do Congresso Nacional com o fundamento de corrigir
erros e omissões. As correções constarão da secção "Errata",
existente no referido órgão.
§ 2.º Ao Deputado é lícito retirar na taquigrafia o seu
discurso para revisão, não permitindo sua publicação na ata respectiva. Caso o orador não devolva o discurso dentro de cinco
sessão a taquigafia o fará publicar.

§ 3. 0 Os discursos lidos serão publicados com esta declaração: "O Deputado F ... leu o seguinte discurso".
§ 4.º Ao Deputado que não puder falar. por qualquer motivo, é iícito entregar à Mesa discurso escrito para ser publicado
como se fõra lido. Discurso com a transcrição de documentos só
será permitido se forem êstes de interêsse geral e de grande importância, a juízo da Presidência.
§ 5. 0

As informações e os documentos não oficiais, lidos
pelo 1. º Secretário, à hora do Expediente, em sumário, serão
sómente indkados na ata, com a declaração do objeto a que se
referirem, salvo se fõr a sua publicação integral determinada pelo·
Presidente, de ofício ou a requerimento.

§ 6. 0 As informações enviadas à Câmara dos Deputados
en, virtude de solicitação desta, a requerimento de qualquer Deputado. ou de Comissão, serão, em regra. publicadas na ata impressa,
antes de entregues ao solicitante, mas poderão sê-lo em resumo·
ou apenas mencionadas a juízo do Presidente da Câmara, ficando.
porém, em qualquer hipótese, na Seceretaria, cópias na íntegra de
tais informações, que poderão ser fornecidas a qualquer Deputado.
§ 7.
Não se dará publicidade a informações e documentos.
oficiais de caráter reservado. As informações solicitadas por Comissões serão confiadas aos Presidentes destas pelo Presidente
da Câmara, para que as leia aos seus pares; as solicitadas por
Deputados serão lidas a êstes pelo Presidente da Câmara. Cumprida esta formalidade, serão as mesmas arquivadas.
0

8.
Nenhum documentos será publicado em ata sem expressa permissão da Câmara ou da Mesa, por depacho do Presidente, salvo nos casos previstos neste Regimento.
~

0

§ 9. 0 As atas impressas serão organizadas por ordem cronológica em Anais, que serão distribuídos aos Deputados.
Art. 88. Lavrar-se-á ata, manuscrita, ou dactilografada.,
com a sinópse dos trabalhos de cada sessão.
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§ 1.º As atas manuscritas ou dactilografadas serão enca~
<lernadas por sessão legislativa e recolhidas ao arquivo da Câmara.
§ 2. 0 A ata da última sessão, ao encerrar-se a sessão legislativa, será redigida, também, manuscrita ou dactilografada, em
resumo, e submetida à discussão e aprovada, presente qualquer
número de Deputados, antes de se levantar a sessão.

Título IV
DAS PROPOSIÇõES
CAPÍTULO 1

DISPOSIÇôES GERAIS
Art. 89. Proposição é tôda matéria sujeita à deliberação
.da Câmara.
§ 19 As proposições poderão consistir em projetos, emendas.
indicações, requerimentos e pareceres.
§ 2 9 Tôda proposição c'.everá ser redigida com clareza. em
têrmos explícitos e sintéticos, e apresentada em três vias.
§ 39 A Presidência devolverá ao seu Autor qualquer propo-sição, qu~ versar matéria :
l
II
III
IV

alheia à competênda da Câmara;
evidentemente inconstitucional;
anti-regimental;
com expressão ofensiva a quem quer que seja.
§ 49 Se o Autor da proposição, dada ou como inconstituoeional, ou como anti-regimental. não se conformar com a decisão,
poderá requerer ao Presidente a audiência da Comissão de Constituição e Justiça, que, se discc.:dar da decisão, restituirá a proposição para o devido trâmite.
§ 59 Considera-se Autor de proposição, para efeitos regimentais, o seu primeiro signatário. quando não fôr de tniciativa de
-outro Poder, do Senado, da Mesa, ou de qualquer Comissão da
Câmara.
§ 69 O Autor poderá fundamentar a proposição por escrito
.ou verbalmente.
§ 7 9 Sempre que a proposição não estiver devidamente redigida, a Mesa, por intermédio da Presidência, a restituirá ao Autot,
1para organizá-la de acôrdo com as determinações regimentais.
§ 89 São de simples apoiamento as assinaturas que se seguirem à primeira, exceto quando se tratar de proposição para
a qual a Constituição, ou o Regimento, exige determinado número
.delas.
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§ 9Q Nos casos em que as assinaturas de uma proposição
não representem apenas apoiamento não poderão ser retiradas
após a respectiva publicação.
Art. 90. A retirada de qualquer propos1çao, em qualque1
fase do seu andamento. será requerida pelo Autor ao Presidente
da Câmara, que, obtidas a respeito as informações necessárias,
ele ferirá, ou não. o pedido com recurso para o plenário. Se a
proposição já tiver parecer favorável da Comissão competente para
opil:ar sõbre o seu mérito somente ao plenário cumpre deliberar.
Parágrafo único. A proposição de Comissão só poderá ser
retirada a requerimento de seu Relator ou Presidente, com a declaração expressa de que assim procede devidamente autorizado.
Art. 91. Finda uma legislatura, arquivar-se-ão tôdas as proposições que no seu decurso tenham sido submetidas à deliberação da Câmara, salvo as :
I
emendas à Constituição;
II
oferecidas pelo Poder Executivo, ou Judiciário;
III
com parecer favorável da Comissão específica para
apreciação do seu mérito;
IV
já aprovadas em primeira discussão;
V - que tenham transitado pelo Senado ou dêle origi~
nárias.
§ 19 O arquivamento a que se refere êste artigo não significará rejeição, para os efeitos do art. 72 da Constituição.
§ 2 9 O desarquivamento de qualquer proposição, em nova
legislatura, será feito por expressa determinação da Mesa :
I - quando requerido, dentro dos primeiro 30 dias da
primeira sessão legislativa ordinária, por qualquer Deputado;
II -

quando requerido em qualquer época:

a) pelo Autor da proposição;
b) pelos Líderes da Maioria, ou da Minoria, ou do Bloco
Parlamentar, ou de Partidos, ou grupos de Partidos que representem, pelo menos, a décima parte da totalidade de Deputados;
e) por qualquer Comissão permanente ou especial.
Art. 92. A requerimento do Autor ou Relator de proposição, o Presidente da Câmara, ou de Comissão, fará juntar ao res~
pectivo processo a justificação oral, extraída do Diário do Congre$SO Nacional .
Art. 93. Quando, por extravio, ou retenção indevida, não
fôr possível o andamento de qualquer proposição, vencidos os
prazos regimentais, a Mesa fará reconstituir o respectivo processo
pelos meios ao seu alcance para a sua tramitação ulterior.
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Art. 94. A publicação ci,, proposição, no Diário do Congresso Nacional e em avulsos,. quando de volta das Comissões,

assinalará, obrigatàriamente, após o respectivo número:
I - a iniciativa, se de Deputado, cujo nome será mencionado, de Comissão. do Senado, do Poder Executivo, do Poder
Judiciário, ou de Comissões;
II
a discussão a que está sujeita:
Ili - a respectiva ementa:
IV - a conclusão dos pareceres se favoráveis, contrários,
ou com substitutivos;
V - a existência, ou não. de votos em separado, ou vencidos, com os nomes de seus Autores;
VI - a existência, ou não. de emendas, relacionadas por
grupos. conforme os respectivos pareceres;
VII - outras indicações que se fizerem necessárias.
Parágrafo único. A publicação constará da proposição m1cial, com a respectiva justilicação: dos pareceres com os respectivos
votos em separado, declarações de votos e indicação dos Deputados que votaram a favor e contra; das emendas na íntegra ::om
as suas justificações e respectivos pareceres; das informações ofi~
ciais porventura prestadas acêrca da matéria: de outros documentos que qualquer Comissão tenha julgado indispensáveis ao esclarecimento do plenário.
CAPÍTULO II

DOS PROJETOS
Art. 95. A Câmara dos Deputados eexrce a função legislativa por via de projetos de lei, ou de decreto legislativo, ou de
resolução.
Art. 96. A iniciativa de projetos, na Câmara, será nos
têrmos da Constituição e dêste Regimento:
I II
III
IV
V

de Deputado:
de Comissão, ou da Mesa;
do Senado;
do Presidente da República;
do Poder Judiciário.

§ 19

Os projetos são de duas espécies:

I
II -

de lei:
de resolução.

§ 29

Os projetos de lei são de duas categorias :
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I - os destinados a regular as matérias de competência do
Poder Legislativo com a sanção do Presidente da República;
II - os destinados a regular as matérias de exclusiva competência do Poder Legislativo. sem a sanção do Presidente da
República (Constituição, art. 66), e que ccnstituirão os decretos
legislativos.
,
§ 39 Os projetos, se ultimada na Câmara a sua elaboração, serão enviados, no prazo de 1O dias. prorrogável até a metade, salvo se urgentes, para os quais o prazo será 48 horas:
l - à sanção do Presidente da República para promulgação e publicação. os referidos no nv l do parágrafo anterior;
II - ao Presidente do Senado, para promulgação e publicação. os referidos no nv II.
Art. 97. Destinam-se 83 projetos de rernlução a regular.
as matérias de caráter político. ou administrativo, sôbre que deva
a Câmara pronunciar-se em casos concretos, tais como:
l - perda de mandato de Deputado;
II - concessão de licença para processo criminal, ou prisão de Deputado:
lll - concessão de licença a Deputado para desmpenha1
mis!:ão diplomática de caráter transitório;
IV
criação de Comissão Especial, de Inquérito ou Mista:
V - conclusões de Comissão de Inquérito;
VI - qualquer matéria de natureza regimental;
VII - todo e qualquer assunto de sua economia interna. que
não se compreenda nos limites do simples ato administrativo. a
cujo respeito se proverá no Regulamento dos seus serviços.
Art. 98. Os projetos deverão ser divididos em artiÇT'1r.
numerados, concisos e claros, e precedidos, sempre, de ementa
enunciativa de seu objeto.

§ ]9

Os projetos serão apresentados em três vias :

I - uma, subscrita pelo Autor e demais signatános. se
houver. destinada ao arquivo da Câmara;
II - uma, autei1ticada no alto de cada página pelo Autor,
com as assinaturas. por cópia, de todos os que o subscreveram,
será remetida à Comissão, ou Comissões, & que tenha sido distribuído o projeto.
III - uma, nas mesmas condições da anterior, destinada à
publicação no Diário do Congresso Nacional e em avulsos.
§ 2 9 Cada projeto deverá conter, simplesmente, a enunciação da vontade legislativa, de acôrdo com a respectiva ementa.
§ 3 9 Nenhum artigo de projeto poderá conter duas ou mais

-14 matérias lundamentalmente diversas, de modo que se possa adotar
Gma e rejeitar outra.
§ 49 Se projeto enviado µdo Senado, pelo Poder Judiciário.
ou pelo Presidente da !~epública, não contiverem ementa. a Secretaria providenciará para qnf" lhe seja sobreposta.
§ 5Y Os projetos que forem apresentados sem observância
dos preceitos fixados neste artigo e seus parágratos. bem. como
os que, contendo, explícita ou implicitamente. referências a lei, artigo de lei, decreto ou regulamento, contrato ou concessão ou
qualquer ato administrativo, não se façam acompanhar de sua
transcrição, ou por qualquer modo, se demonstrem incompletos e
sem esclarecimentos, só serão enviados às Comissões, cientes os
seus Autores do retardamento. depois de completados.
CAPÍTULO Ili

DAS INDICAÇôES
Art. 99. Indicação é a proposição em que o Deputado sugere a manifestação de uma ou mais Comissões, acêrca de determinado assunto. visando a elaboração de projeto sôbre matéria de
iniciativa da Câmara.

§ l \• As indicações, recebidas pela Mesa e lidas em súmula.
serão mandadas à publicação, no Diário do Congresso Nacional.
e encaminhadas F.is Comissões competentes sem dependerem de
julgamento preliminar do plenário.
§ 2° Os pareceres referentes a indicações deverão ser interpostos no prazo de vinte dias, prorrogável a critério da Presidência da Comissão.
~ 3Y Se qualquer Comissão, que tiver de opinar sôbre indicação. concluir pelo oferecimento de projeto. seguirá êste os trâmites regimentais.
§ 4Y Se nenhuma Comissão opinar em tal sentido. o Presidente da Câmara, ao chegar o processo à Mesa. determinará o
arquivamento da indicação, a cujo Autor dará conhecimento. para
que êste, se quiser, ofereça projeto próprio à consideração do
rlenárío.
§ 5 9 Não serão permitidas, nem encaminhadas, como indicação, ou não. proposição com:
l - consulta a qualquer Comissão sôbre interpretação e
aplicação da lei;
U - consulta a qualquer Comissão sôbre ato de qualque1
Poder. ou de seus órgãos;
lll - sugestão. ou conselho. a qualquer Poder, ou órgãos
seus, no sentido de realizar determinado ato, qu de realizá-lo de
determinada maneira.
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CAPÍTULO IV

DOS REQUERIMENTOS

Seção l -

Disposições gerais

Art. i 00. Requerimento é todo pedido feito ao Presidenteda Câmara, ou de Comissão, sôbre objeto de expediente, ou deordem, por qualquer Deputado, ou Comissão.

§ 1~ Os requerimentos, quanto à competência para decidi-los,.
sãe1 de três espécies:
1
11
Ill

§

sujeitos apenas a despacho do Presidente:
sujeitos à decisão de Comissão;
sujeitos à deliberação do plenário.
Quanto ao aspecto formal os requerimentos são:
verbais;
escritos.

2~

1
11

Seção 11 -

º

Dos requerimentos su;eitos a despacho do Presidente-

Art. 1O1 . Será despachado imediatamente pelo Presidenterequerimento verbal que solicite:

I

11

Ill

IV
menta do

V

VI

VII

VIIl

a palavra, ou sua desistência;
permissão para falar sentado;
a posse de Deputado;
a leitura de qualquer matéria sujeita ao conheciplenário;
a observância de disposição regimental;
a retirada, pelo Autor, de requerimento;
- a discussão de uma proposição por partes;
a votação destacada de emenda;
a retirada, pelo Autor, de proposição com parece.r

IX
contrário;
X
a verificação de votação, nos têrmos do art. 141, § l 9~
XI - informações sôbre a ordem dos trabalhos ou sôbre ª'
Ordem do Dia;
XII - a prorrogação de prazo para o orador na tribuna;
XIII - a dispensa de interstício para que projeto, votadoern primeira discussão, entre na próxima Ordem do Dia;
XIV - a dispensa do avulso para a imediata votação da redação final já publicada no Viário do Congresso Nacional.
Art. 102. Será despachadc pelo Presidente, ouvida a Mesa.
e publicado, com o despacho, no Diário do Congresso Nacional,.
o requerimento escrito que solicite:
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l - a audiência de Comissão, quando formulado por qual.quer Deputado;
11 - a designação do Relator para proposição com os pra:zos para pareceres esgotados nas Comissões;
III - a reabertura de discussão de projeto encerrada em
·sessão legislativa anterior;
IV - informações oficiais;
V - licença a Deputado, nos têrmos do art. 186.
§ 19 Será, tamhém. despachado pelo Presidente, e dentro
-de 48 horas, o requerimento escrito que solicite:
l - a requisição de documento, livro ou publicação existente na Câmara:
11 - o preenchimento de lugar em Comissão;
Ill
a inclusão em Ordem do Dia de proposição com pa,recer e em condições regimentais de nela figurar;
IV - a inserção nos Anais da Câmara de documento ou
-discurso de representante de qualquer dos outros Poderes.
§ 2 9 indeferido requerimento previsto neste artigo. caberá
recurso para o Comissão de Constituição e Justiça, a ser formulado
-dentro de 48 horas da sua publicação no Diário do Congresso
Nacional.
§ 3 9 Os requerimentos de informações somente poderão referir-se a atos dos demais Poderes. bem como das autarquias ou
•entidades paraestatais, cuja fiscalização interesse ao Legislativo no
exercício de suas atribuições constitucionais ou legais.
§ 4 9 No caso da existência de informações idênticas. anteriormente prestadas. serão as mesmas entregues por cópia ao
Deputado interessado se não tiverem sido publicados no Diário
-O.o Congresso Nacional, considerando-se, em conseqüência, prejudicado o seu requerimento.
§ 5 9 Não cabem em requerimentos de informação provi.ciências a tomar, consulta, sujestão. conselho ou interrogação
sôbre propósitos da autoridade a que se dirigem.
§ 69 Se lôr indeferido requerimento de informações, ou
·retardado o respectivo despacho. será lícito ao Deputado apresentá-lo diretamente ao plenário, por intermédio da Mesa. com
·pelo menos vinte e cinco assinaturas. ~ó podendo falar, a respeito,
.além do Autor, dois oradores para em aminhamento de votação.
§ 79 Se, no prazo de 48 horas, t·verem chegado à Câmara,
-espontâneamente prestados, os esclarer1mentos pretendidos, deixará de ser encaminhado o requerimento de informações.
§ 89 Encaminhado um requerimento de informações, se estas
não forem prestadas dentro em trinta dias, o Presidente da
·Câmara, sempre que solicitado pelo seu autor, fará reiterar o
,pedido, através de ofício, em que acentuará aquela circunstância.
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de Economia, para que opine sôbre matéria relacionada com as
diretrizes da política econômica nacional, interna ou externa, e
sugerir as medidas que considerar necessárias, serão feitos em
requerimento dirigido ao Presidente da Câmara.
§ 1Y Recebendo o requerimento, encaminhá-lo-á o Pre3idente à Comissão de Economia para que opine a respeito, no
prazo de dez dias.
§ 2v Ao examinar o assunto, a Comissão de Economia ver>
ficará, preliminarmente, se a matéria objeto do pedido se relaciona
com as diretrizes da política nacional econômica interna ou externa.
§ 39 E' facultado à Comissão de Economia sugerir nova redação para o pedido de audiência.
§ 4v O parecer da Comissão de Economia será publicado
no Diário do Congresso Nacional, e incluído na Ordem do Dia
para discussão, que não ultrapassará o período de duas sessões.
§ 5v Decorrido êsse prazo, sem que nenhum Deputado se
inscreva para impugnar o parecer, será o requerimento deferido
ou não pelo Presidente da Câmara. de acôrdo com as conclusões
da Comissão de Economia, e independentemente de votação.
§ 6v Havedo impugnação do parecer, o requerimento será
submetido à votação, considerando-se a redação sugerida pela
Comissão de Economia, se houver, como substitutivo.
§ 7v Esgotado o prazo estabelecido no § 1v, sem o pronunciamento da Comissão, o requerimento será incluído na Ordem
do Dia, sem parecer, e submetido à decisão do plenário.
§ 8 9 Antes da votação, se presente o Relator ao qual tiver
sido o projeto distribuído na Comissão de Economia, o Presidente
da Câmara convidá-lo-á e emitir parecer verbal.

Seção Ili -

Dos requerimentos su;eitos ao plenário

Art. 104. Dependerá de deliberação do plenário, será es ·
crito, não sofrerá discussão e só poderá ter encaminhamento
de votação, pelos Líderes da Maioria, da Minoria e de Bloco
Parlamentar, seu Autor e por quatro Deputados, de preferência
de partidos diferentes, falando cada qual por cinco minutos no
máximo, o requeri meto que solicite:
I - representação da Câmara por Comissão Externa;
II - prorrogação de prazo para apresentação de parecer
às emendas ao projeto de lei orçamentária;
111 - retirada da Ordem do Dia de proposição com pal'ecer favorável;
IV - destaque de parte de proposição., principal, ou acessória, ou de proposição acessória integral, para ter and;imento
como proposição independente;
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votação por determinado processo;
votação de proposição, artigo por artigo, ou de emendas, uma a uma;
prorrogação do prazo para a apresentação de parecei
Vll
por qualquer Comissão;
adiamento da discussão, ou de votação;
Vlll
encerramento da discussão;
IX
dispensa de impressão para votação de redação fina};
X
preferência;
XI
prioridade;
Xll
sessão extraordinária;
Xlll
XIV
constituição de Comissão Mista;
XV
não realização de sessão em determinado dia.

VI -

§ }9 Dependerá de deliberação do plenário a convocação
de Ministro de Estado feita nos têrmos do art. 54 da Constituição Federal por qualquer Deputado. O requerimento, sujeito
apenas à votação, será encaminhado sàmente pelo seu Autor e por
tantos representantes de cada Partido quantas sejam as parcelas
de 25 Deputados, ou fração, que integram a sua representação.
§ 2~ Para votação de requerimento de convocação de sessão
secreta, observado o disposto no art. 83 e seus parágrafos, prevalecerão as condições do parágrafo anterior.
Art. 105. Dependerá 3e deliberação do plenário, será escrito, encaminhado por dois Deputados e votado por, pelo menos
50 Deputados, o requerimento:
I - subscrito por 15 Deputados no mínimo, que solicite manifestação por motivo de luto nacional, oficialmente declarado, ou
de pesar pelo falecimento de congressista de qualquer legislatura.
Chefe de Estado estrangeiro e pessoas que tenham exercido os
cargos de Presidente e Vice-Presidente Ja República, Presid~nte
do Supremo Tribunal Federal, Ministro de Estado, Governador
de Estado, ou de Território, e Prdeito do Distrito Federal;
II - subscrito por 25 Deputados, no mínimo, que solicite
voto de aplauso, regozijo, louvor ou congratulações, por ato público ou acontecimento de alta significação nacional. excluídas as
proposições que traduzam apoio ao govêrno, ou signifiquem manitestação pela passagem de qualquer data de entidade de direito
·privado, que não seja cinqüentenário ou centenário;
111 - subscrito pela Comissão de Diplomacia r Tratados, relativo a ato ou acontecimento de alta significação internacional.
Art. 106. O requerimento sôbre proposição em Ordem do
Dia terá votação preferencial ao se iniciar a discussão ou vot<1ção
da mesma.
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DAS EMENDAS
Ar. 107. tEmenda é a proposição apresentada como acessória de outra.
§ 19 As emendas são supressivas, substitutivas, aditivas ou
modifica tivas.
§ 29 Emenda supressiva é a proposição que manda erradicar
qualquer parte de outra.
§ 3 9 Emenda substitutiva é a proposição apresentada como
sucedânea a outra e que tomará o nome de substitutivo quando
a atingir no seu conjunto.
§ 4 9 Emenda aditiva é a proposição que se acrescenta a
outra.
§ 59 Emenda modificativa é a que altera proposição sem P
modificar substancialmente.
§ 6 9 Denomina-se subemenda a emenda apresentada em
Comissão a outra emenda e que pode ser, por sua vez, substitutiva,
aditiva ou modificativa.
Art. 108. Não serão aceitas pela Mesa emendas, subemendas ou substitutivos que não sejam pertinentes à proposição, ou
que não guardem com ela relações de afinidade ou contiguidade.
Se a emenda se afastar dêsse preceito, será devolvida ao Autor,
que recorrerá, querendo, da decisão, dentro de 24 horas, para a
Comissão de Constituição e Justiça, ou a apresentará como proposição autônoma. A interposição do recurso importará em retirada
da proposição da Ordem do Dia por prazo nuncia inferior a cinco
sessões.
~ l 9 As emendas de segunda discussão só serão admitidas
pela Mesa quando subscritas por vinte e cinco Deputados ou por
Líder de Partido.
§ 29 Tôdas as proposições compreendidas, quanto à iniciativa, no âmbito da competência exclusiva dos outros Poderes,
terão as emendas que lhes forem oferecidas no Plenário, ou nas
Comissões. sujeitas ao parecer da Comissão de Constituição e
Justiça, que se limitará a examinar se elas estão ::m não dentro
nos limites do direito de emendar definido neste Regimento. Sste
parecer será submetido à votação do plenário, como preliminar da
votação da proposição principal.
Art. 109. As emendas nrresentadas a qualquer proposição
serão distribuídas, uma a uma, às Comissões, de acôrdo com sua
competência.
Art. 11 O.
emendas.

O projeto sujeito à discussão prévia não receberA
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Art. III . A emenda destacada, em qualquer discussão, para
constituir projeto à parte, terá êsse destaque efetivado por determinação da Mesa e andamento imediato como proposição au•
tônoma.
Parágrafo único. Se fôr necessário proceder-se a outra re·
dacão, será a emenda destacada entregue ao Autor, para que
o faça.
Art. 112. A emenda à redação final só será admitida no;;
casos previstos no art. 154, § 6.º.
CAPÍTULO VI

DOS PARECERES
Art. 113. Parecer é a proposição com que uma Comissão
se pronuncia sôbre qualquer matéria sujeita a seu estudo.
§ 1v A Comissão que tiver de apresentar parecer às proposições, mensagens e demais papéis submetidos à sua apreciação,
cingir-se-á à matéria de sua exclusiva competência, quer se ~rate
de proposição principal, quer de acessória, ou de matéria ainda
não objetivada em proposição.
§ 2Q O parecer por escrito constará de três partes :
1 - relatório, em que se fará exposição, tanto quanto possível explícita, da matéria em exame:
ll - voto do Relator em têrmos sintéticos, com a sua
opinião sôbre a conveniência da aprovação ou rejeição, total ou
parcial, da matéria, ou sôbre a necessidade de dar-lhe substitutivo
ou oferecer-lhe emendas;
III - parecer da Comissão, com as conclusões desta e a indicação dos Deputados que votaram a favor e contra.
§ 3v O parecer a emendas pode constar apenas da li e III
partes, dispensado o relatório.
§ 4v Sempre que houver parecer sôbre qualquer documento,
ou papel, que não seja projeto do Executivo ou do Judiciário,
nem proposição da Câmara ou do Senado, e desde que das suas
conclusões deva resultar resolução, decreto legislativo ou lei.
deverá o mesmo conter a proposição necessária, devidamente
formulada.
§ 5Q Cada proposição terá parecer independente, salvo .::m
se tratando de matérias análogas, que tenham sido anexadas,
a requerimento escrito de Comissão competente, deferido pelo
Presidente da Câmara.
§ 6V Os pareceres aprovados, depois de opinar a última
Comissão a que tenha sido distribuído o processo, serão remetidos à Mesa, anunciados no Expediente e mandados à publi~
cação.
1
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§ 7Q O Presidente da Câmara devolverá à Comissão o
parecer formulado em desacôrdo com as disposições regimentais,
para o redijir na sua conformidade.
Art. 114. Nenhuma proposição será submetida a discussão
ou à votação sem que seja interposto parecer escrito pela comissão competente, exceto nos casos previstos neste Regimento.
§ l 9 Excepcionalmente, nos casos expressamente previstos
neste Regimento, o parecer poderá ser verbal.
§ 29 O Relator de parecer verbal. designado pelo Presidente
da Comissão, indicará, sempre, os nomes dos membros favoráveis
e os dos contrários à proposição.
Art. 115. Esgotados os prazos regimentais sem parecer da
Cornissão onde estiver transitando a proposição, o Presidente da
Câm<Fa. de oficie, ou a r<>q12enmento aprovado pelo plenário, desi~nará um Deputado a f:m de opinar a respeito, supletivamente.
no prazv de cinco dii:l~. p1orrogável até o dôbro se se tratar de
proposiçâc em regime ::lf' ;,ricridade, e de 10 dias, prorrogável
até 15, si> se tratar rle ptenosição sob tramitação ordinária.
Parágrafo único. Sempre que o Presidente da Câmara julgar
necessário, ou fôr solicitado, convidará o Relator, ou outro membro
da Comissão, com a qual tiver mais pertinência a matéria, a
esclarecer, em encaminhamento da votação, as razões do parecer.
Título V

DAS DELIBERAÇõES
CAPÍTULO 1

DA TRAMITAÇÃO DAS PROPOSIÇôES
Art. 116. Todo e quaiquer projeto. recebido pela Mesa,
numerado e publicado, será distribuído pela Presidência às Comissões competentes.
Art. 117. As proposições, quanto à natureza de sua tramitação, serão :

1
II
III

urgentes;
com prioridade;
de tramitação ordinária.

Art. 118.

Serão urgentes os projetos sôbre:

I - declaração de guerra, celebração de paz, ou remessa
de fôrça brasileiras ;Jara o exterior;
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II
decretação, prorrogação, ou suspensão de estado
de sítio;
III
sôbre requisição de civis e militares em tempo de
guerra, ou quaisquer providências que interessem à defesa e à
segurança do País;
IV - a decretação de impostos extraordinários na iminência ou em caso de guerra externa;
V - medidas financeiras ou legais, em casos de guerra.
VI - transferência, temporàriamente, da sede de Govêrno
Federal;
VII - permissão para que fôrças estrangeiras transitem
pelo território nacional ou, por motivos de guerra, nêle permaneçam temporàriamente;
VIU - intervenção federal, ou modificação das condições de
intervenção em vigor;
IX - autorização ao Presidente ou ao Vice-Presidente
para se ausentarem do país;
X - Receita e Despesa orçamentária;
XI - reconhecidos, por deliberação do plenário, de caráter
urgente ante a situação de calamidade pública e os que visem
a prorrogação de prazos legais a se findarem, ou a adoção, ou
alteração, definitiva de lei para aplicar-se em época certa e próxima.
Art. 119. Serão considerados com prioridade os projetos:
1 - de iniciativa do Poder Executivo, ou do Judiciário,
bem como da Mesa, de Comissão Permanente, ou do Senado;
11 - assim reconhecidos pela Mesa, ante o parecer unânime das Comissões por onde transitarem.
Art. 120. Os projetos não compreendidos nas hipóteses
dos arts. 118 e 119 serão de tramitação ordinária.
Art. 121 . Os projetos serão submetidos a duas discussões,
exceto os seguintes, que só terão uma :
I - os em regime de urgência;
II - os que tendo sido submetidos a duas ou mais Comissões tenham obtido pareceres favoráveis unânimes das mesmas;
Ill - os oriundos do Senado, ou ali emendados;
IV - os que aprovam tratados ou convênios internacionais;
V - os de créditos suplementares ou especiais, solicitados
pelo Poder Executivo, ou pelo Poder Judiciário;
VI - os relativos a decisões do Tribunal de Contas;
VII - os de Resolução, a não ser quando visam a alterar o
Regimento Interno.
Art. 122. Logo após encerrada a votação em discussão
única de qualquer projeto, nas condições previstas nos itens l
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ou II do artigo anterior, é lícito a qualquer Deputado solicitar
ao plenário uma segunda discussão, desde que emendado.
Art. 123. Logo volte das Comissões a que tenha sido remetido. o projeto, será publicado com os respectivos pareceres no
Diário do Congresso Nacional e distribuído em avulsos.
Art. I 24. O projeto devn!vido à Mesa com pareceres pela~
Comissões. e que não esteja sob regime de urgência. figurará.
pelo menos durante duas sessões, na relação da matérias em
<::ondiçâo de entrar na Ordem do Dia.
CAPÍTULO II

DA DISCUSSÃO

Seção l -

Disposições gerais

Art. 125. Discussão é a fase dos trabalhos destinada ao
debate em plenário.
Art. I 26. A discussão será feita sôbre o conjunto da proposição.
Art. 127. O Presidente da Câmara, aquiescendo o plenário, poderá anunciar o debate por títulos, capítulos, seções. ou
grupos de artigos.
Art. 128 . A proposição com a discussão encerrada na
sessão legislativa anterior tê-la-á reaberta e poderá receber
novas emendas. se assim deferido pelo plenário, a requerimento
de qualquer Deputado. As proposições da legislatura anterior,
nas mesmas condições, terão sempre a discussão reaberta para
receber novas emendas.
Art. 129. Quando mais de um Deputado pedir a palavra.
simultâneamente, sôbre o mesmo assunto, o Presidente deverá
concedê-la na seguinte ordem, observadas as demais exigências
regimentais:
I
ao Autor da proposição;
II
ao Relator;
III
ao Autor do voto em separado;
IV
ao Autor da emenda;
V
a Deputado contrário a essa matéria;
VI
a Deputado favorável à matéria em discussão.
§ J9 Os Deputados ao se inscreverem para discussão deverão
declarar-se favoráveis ou contrários à proposição em debate, para
que a um orador favorável suceda, sempre que possível. um
contrário e vice-versa.
~ 29 Na hipótese de todos os Deputad~s inscritos para a
discussão de determinacla proposição serem a favor ou contra a
mesma, ser-lhes-á dada a palavra pela ordem de inscrição, sem
prejuízo do dispostos nos ns. I a IV dêste artigo.
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hipótese, poderão falar a favor oradores em número igual aos dos
que a ela se opuzeram.
Art. I 30. O Deputado que usar da palavra sôbre proposição em discussão não poderá :
1
desviar-se da questão em debate;
II - falar sôbre o vencido:
III - usar de linguagem imprópria;
IV - ultrapassar o prazo regimental.
Art. I 3 I . Nenhum Deputado poderá solicitar a palavra
quando houver orador na tribuna, exceto para solicitar a prorrogação de prazo, levantar questão de ordem, ou fazer comumcação de natureza urgentíssima, mas sempre com permissão do
mesmo.
Art. 132. O Presidente solicitará ao orador, que estiver
debatendo matéria em discussão, que interrompa o seu discurso.
nos seguintes casos :
1 - se houver número legdl para deliberar e a matéria em
discussão não estiver sob regime de urgência;
11 - para leitura de requerimento de urgência, feito com
observância das exigências regimentais ;
111 - para comunicação importante à Câmara;
IV - para recepção de chete de qualquer poder, presidente de Câmara de país estrangeiro, ou personalidade de excepdonal rekvo, a~~511n recont ,,.d da pelo plenário;
V - para votação de requerimento de prorrogação da sessão, ou da Ordem do Dia;
VI - no caso de tumulto grave no recinto, ou no edifício
da Câmara, que reclame a suspensão ou o levantamento da
sessão.
Art. I 33. Haverá entre a votação em primeira discussfin
e a segunda discussão o interstício de 48 horas, dispensável pelo
plenário, ou, nos últimos 15 dias da sessão legislativa, pela Presidência.

Seção ll -

Do aparte

Art. 134. Aparte é a interrupção breve e oportuna d0
orador para indagação, ou esclarecimento, relativo à matéria em
debate.

§ 1Q O Deputado só poderá apartear o orador se lhe solicitar e obtiver permissão, e, ao fazê-lo deve permanecer de pé.
§ 2 9 Não será admitido aparte :

1
11
III
IV
V
permite;
VI ou falando
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à palavra do Presidente;
paralelo a discurso;
a parecer oral;
por ocasião de encaminhamento de votação;
quando o orador declarar, de modo geral, que o não

quando o orador estiver suscitando questão de ordem,
para reclamação;
VII - nas comunicações a que se refere o § 5. 0 do art. 74
do Regimento.
§ 3q Os apartes subordinam-se às disposições relativas aos
debates, em tudo que lhes fôr aplicável.
§ 4 9 Não serão publicados os apartes proferidos em desacôrdo com os dispositivos regimentais.
§ 59 Os apartes só estão sujeitos à revisão do autor, se
permitida pelo orador, que os não poderá modificar.

Seção Ili -

Dos prazos

Art. 135. O Deputado. salvo expressa disposição regimental. só poderá falar uma vez. e pelo prazo de uma hora, na
discussão de qualquer projeto, observadas, ainda, as restrições
previstas nos parágrafos dês te artigo.
§ 19 O prazo será de meia hora:
I
em caso de urgência;
II
em discussão prévia;
III
tratando-se de indicação sujeita a discussão;
IV
tratando-se de parecer;
V
tratando-se de proposição com todos os pareceres fa.
varáveis. ou em segunda discussão.
§ 29 No caso do n9 II do parágrafo anterior só poderão
falar o Autor e o Relator do projeto e mais dois Deputados,
um a favor e outro contra, desde que inscritos até o momento de
ser anunciada a discussão.
§ 3 9 O prazo será de 1O minutos, e improrrogável. nos
demais casos não regulados de modo especial.
§ 4 9 O Autor do projeto e o Relator poderão falar, duas
vêzes cada um, pelo mesmo espaço de tempo que os outros Derucados. salvo disposição especial em contrário.
§ 59 Qualquer prazo. salvo expressa proibição regimental.
ou na discussão do orçamento, poderá ser prorrogado pelo Presidente, pela metade no máximo, se não se tratar de proposição em
regime de urgência.
§ 69 Quando a discussão da proposição se fizer por partes.
o Deputado poderá falar, na discussão de cada uma. pelo prazo
regimental.

Seção IV -
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Do adiamento da discussão

Art. 135. Antes de ser iniciada a discussão de um projeto, será permitido o seu adiamento, mediante requerimeuto escrito, assinado por Líder, pelo Autor ou Relator do mesmo, semj)re
por prazo nunca superior a 1O dias.
§ 19 Não admite adiamento de discussão a proposição em
regime de urgência, salvo se requerida, em conjunto, por prazo
não excedente a 48 horas, pelos Líderes da Maioria, da MinorL:.i e de Bloco Parlamentar.
§ 29 Quando para a mesma proposição forem apresentados
dois ou mais requerimentos de adiamento, será votado em primeiro lugar o de prazo mais longo.
§ 39 Tendo sido adiada uma vez a discussão de uma matéria, só o será, novamente, ante a alegação, reconhecida pelo
Presidente da Câmara, de êrro na publicação.
§ 49 Não será aceito requerimento de audiência de Comissão para matéria cuja discussão já haja sido adiada.

Seção V -

Do encerramento

Art. 137. O encerramento normal da discussão dar-se-á
pela ausência de oradores, ou pelo decurso dos prazos regimentais.
§ 1q Se não houver orador inscrito, nos têrmos do Regimento, para a discussão, declarar-se-á a mesma encerrada.
§ 29 O encerramento da discussão, salvo disposição especial dêste Regimento, quando ainda houver orador regimentalmente habilitado a fazer uso da palavra. só poderá ser requeriào quando a proposição haja sido discutida em sessão anterim,
e já tenham falado pelo menos quatro oradores.
§ 39 Se a discussão se proceder por partes, o encerramento
de· cada parte só poderá ser pedido depois de terem falado, no
mínimo, dois oradores.
CAPÍTULO III

DA VOTAÇÃO
Seção l - Disposições gerais
Art. 138.
discussão.

§ 19

A

votação completa o

turno

regimental

da

As votações das matérias com as discussões encerradas
e das que se acharem sôbre a Mesa serão realizadas em qualquer
dia.
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§ 29 Durante o tempo destinado às votações, nenhum Deputado poderá deixar o recinto das sessões.
§ 3 9 Nenhum Deputado presente poderá excusar-se de tomar
parte nas votações, se não fizer declaração prévia de não ter
acompanhado a discussão da matéria.
§ 4 9 Tratando-se de causa própria ou de assunto em que
tenha interêsse individual. o Deputado está inibido de votar, lazendo comunicação nesse sentido à Mesa. mas poderá assistir à
votação. Para efeito do quorum, seu voto será considerado em
branco.
§ 5 9 Proceder-se-á à imediata votação das propos1çoes sujdtas à discussão, logo após o encerramento desta. se houver número na Casa, se não tiverem sido emendadas, caso em que retornarão às Comissões para parecer.
§ 69 Só se interromperá a votação de uma proposição por
falta de número, ou por se ter esgotado a hora da sessão.
§ 79 Neste último ::aso, não tendo havido prorrogação, a
votação ficará adiada, na parte em que se achar, para prosseguir na sessão seguinte.
Art. 139. É lícito ao Deputado, depois da votação, enviar à
Mesa, para publicação, declaração escrita de voto, 1edigida em
têrmos regimentais, sem lhe ser permitido. todavia, lê-la, ou fazer,
a respeito, qualquer comentário da tribuna.

Seção 11 - Dos processos de votação
Art. 140. Três são os processos de votação adotados na
Câmara :
l
Il
III

o simbólico:
o nominal:
o de escrutínio secreto.

Art. 141. Pelo processo simbólico, o Presidente, ao anunciar a votação de qualquer matéria, convidará os Deputados a
favor a permanecerem sentados, e proclamará o resultado manifesto dos votos.
§ 19 Se algum Deputado tiver dúvida quanto ao resultado
proclamado, pedirá imediatamente verificação.
§ 2 9 O Presidenti> convidará os Deputados a ocuparem os
seus lugares, e solicitará ao plenário apoiamento ao pedido formulado de verificação.
§ 3 9 Se 20 Deputados se levantarem, apoiando o pedido,
proceder-se-á então, à contagem dos votos, por filas contínuas de
poltronas do recinto, uma a uma. O Presidente convidará a se
levantarem os Deputados que votaram a favor, enquanto um dos
secretários irá anunciando, em voz alta, o resultado, u medida que
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se fizer a verificação de cada fila. Proceder-se-á do mesmo modo
na contagem dos que votaram contra. a menos que os votos favoráveis constituam, de logo, maioria absoluta. Finalmente, depoif,
de apurados os votos da Mesa, o Presidente proclamará o resultado total apurado.
§ 49 Far-se-á sempre a chamada quando a votação por
bancada indicar que não há número, salvo se, faltando apenas
meia hora para o térm;no da sessão, o Presidente a julgar dispensável.
§ 5Q A chamada far-se-á pelo mesmo processo de votação
nominal.
Art. 142. A votação nominal far-se-á pela lista geral dos
Deputados, que serão chamados em voz alta, por um dos Secretários e responderão sim, ou não, conforme sejam favoráveis ou
contrários ao que se estiver votando.
§ 1v A medida que fôr sendo feita a chamada, dois Secretários tomarão assentamento, respectivamente, dos Deputados
que votarem num ou noutro sentido, repetirão, em voz alta, os seus
nomes e votos, um a um, e irão proclamando o resultado da
votação.
§ 2Q Nenhuma retificação será admitida se não fôr feita
imediatamente após a repetição, pelos Secretárjos, da resposta de
cada Deputado.
§ 39 Os Deputados que chegarem ao recinto após a chamada dos seus nomes. aguardarão que se atinja o fim da lista,
quando o Presider;te deverá convidá-los a manifestarem o seu
voto. o que será feito, sem exceção. do plenário e em voz alta.
§ 4Q O Presidente anunciará, logo após, o encerramento da
votação e proclamará o seu resultado final.
§ 5Q Depois que o Presidente proclamar o resultado final
da votação. nenhum Deputado poderá ser admitido a votar.
§ 6Q A relação dos Deputados que votarem a favor e a dos
que votaram contra serão publicádas no Diário do Congresso Nacional do dia seguinte.
§ 79 Só poderão ser feitas e aceitas reclamações quanto ao
resultado de votação antes de ser anunciada a discussão ou votação de nova matéria.
Art. 143. Para se praticar a votação nominal, fora dos
casos expressamente previstos neste Regimento, será mister que
algum Deputado a requeira, por escrito, e a Câmara a admita.
Art. 144. Quando algum Deputado requerer votação no,.
minai e a Câmara não a conceder, ser-lhe-á vedado requerê-la
novamente, para a mesma proposição, inclusive para as proposições que lhe forem acessórias.
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Art. 145. Assentado, previamente, pela Câmara, determinado processo de votaçâo para uma proposiçâo, nâo será admitido para a mesma requerimento de outro.
Art. 146. O requerimento verbal não admitirá votação
nominal.
Art. 147. A votação por escrutínio secreto praticar-se-á
mediante cédula impressa, ou dactilografada, recolhida em urna, à
vista do plenário.
§ 19 A votação será realizada por escrutínio secreto nos
seguintes casos, mencionados no art. 43 da Constituição:
I - quando a Câmara tiver de autorizar, ou não, a formação da culpa, no caso de flagrante de crime inafiançável, ou
sôbre licença para processo criminal de Deputados (Constituição,
art. 45:);
II - quando julgar as contas do Presidente da República
(Constituição, art. 66, n9 VIII) ;
III - quando 1eliberar, durante o estado de síitio, sôbre a
suspensão de imunidades de Deputados, cuja !iberdade se torne
manifestamente incompatível com a defesa da Nação, ou com a
segurança das instituições políticas ou sociais (Constituição, artigo 213).
§ 2 9 A votação será secreta quand J a Câmara tiver de se
pronunciar sôbre a perda de mandato de Deputado ( art. 48,
§ l 9 e 2 9 da Constituição) ou sôbre a procedência de acusaçâo
contra o Presidente da República ( art. 88 da Constituição).
§ 3 9 Não poderão. em hipótese alguma, ser objeto de deliberação por meio de escrutínio secreto:
I - os recursos sôbre as questões de ordem ( art. 83, § 4. º);
II
a lei orçamentária e os demais projetos de leis periódicas:
III
as declarações de inconstitucionalidade, quando sujeitas a discussão prévia, nos têrmos do Regimento;
IV - as proposições que visem à alteração das, normas codificadas da legislação a que se refere o inciso XV, alínea a ou
disponham sôbre leis tributárias em geral, concessão de favores,
privilégios, ou isenções, e qualquer das matérias compreendidas
nos incisos 1. II, V, VI. XII, XIV e alíneas i. k, l, m, n e o do
inciso XV, tudo do art. 59 da Constituição Federal.
§ 49 Sôbre o requerimento de votação secreta, que só poderá
ser formulado por Líder de Partido, ou por vinte e cinco Deputados, e antes da inclusão da proposição a que se refere em
Ordem do Dia, será ouvida, dentro em cinco dias, a Comissão
de Constituição e Ju.stiça .
§ 5 9 Não haverá votação por escrutínio secreto, salvo determinação constitucional, para matéria em regime de urgência.

*

-
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Do método de votação

Art. 148. Na discussão prévia, a proposição será votada
sempre em globo.
Art. 149. Na discussão única, ou na segunda discussão,
serão votadas as emendas em grupos, conforme tenham parecer
favorável, entre as quais se consideram as de Comissão, ou contrário.
§ 19 O plenário poderá conceder, a requerimento de qualque Deputado, que a votação das emendas se faça destacadamente,
ou uma a uma.
§ 2Q Também poderá ser deferida pelo plenário a votação
da proposição por títulos, capítulos, seções, grupos de artigos. ou
artigos.
§ 39 Sàmente será permitida a votação parcelada a que se
referem os parágrafos anteriores se solicitada durante a discussão,
salvo quando o requerimento fôr de autoria do Relator, ou com
a sua aquiescência.
§ 4v O pedido de destaque de emenda, para ser votada
separadamente. ao final. deve ser feito antes de anunciada a votação. O Presidente sàmente poderá recusar pedido de destaque,
por intempestividade, ou vício de forma.
§ 59 O requerimento relativo a qualquer proposição precede-la-á na votação, observadas as exigências regimentais.
Art. 150. O substitutivo da Câmara a projeto do Senado
será considerado como série de emendas, e votado. separadamente,
pOI artigos, parágrafos, números e letras, em correspondência aos
do projeto emendado.
Parágrafo único. Proceder-se-á da mesma forma com relação a substitutivo do Senado a projeto da Câmara.
Art. 151 . O disposto nesta Seção não se aplica ao projet~
de lei orçamentária nem aos demais que tenham, ·regimentalmente,
tramitação especial.

Seção IV -

Do encaminhamento

Art. 152. Anunciada urna votação, poderá o DeputadC1.
salvo disposição regimental em contrário, encaminhá-la. ainda que
se trate de matéria não sujeita à discussão, ou que esteja em
regime de urgência.

§ 1v Para encaminhar a votação, nenhum Deputado. salvo
disposição expressa em contrário, poderá falar por mais de dez
minutos, reduzidos para cinco nas proposições em regime de
urgência.
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§ 2 9 As questões de ordem e quaisquer incidentes supervevenientes, suscitados no momento da votação, serão computados
no prazo do encaminhamento.
§ 3 9 Nenhum Deputado, salvo o Relator, poderá falar mais
de uma vez para encaminhar a votação, de proposição principal,
de substitutivo, ou de grupo de emendas.
§ 49 Aprovado requerimento de votação de um projeto
por partes, será lícito ao Deputado, no:=; têrmos dêste Capítulo
do Regímen to, encaminhar a votação de cada parte.
§ 59 No en!:ammharnPnt0 da votação de emenda destacada,
sómente poderão falar o primeiro signatário, o Autor do requerimento de destaque e o Relator. Quando houver mais de um
requerimento de destaque, para a mesma emenda, só será assegurada a palavra ao Autor do requerimento apresentado em pri·
meiro lugar.
Seção V -

Do adiamento da votação

Art. 153. O adiamento de votação de qualquer proposiçüo
só pode ser requerida até o início da mesma.
~ 19
O adiamento da votação só poderá ser concedido uma
vez e por prazo préviamente fixado não superior a cinco dias.
§ 2'1 Solicitado, simultâneamente, mais de um adiamento,
a adoção de um requerimento prejudicará os demais.
§ 39 A proposição de natureza urgente, ou em regime de
urgência. não admite adiamento de votação, salvo, por prazo não
excedente de 48 horas, e desde que requerido nos têrmos do § }9
do art. 136.
CAPÍTULO IV

DA REDAÇÃO FINAL
Art. 154. Ultimada a fase de votação, em discussão única,
ott em segunda discussão, será o projeto, com as respectivas emendas, se houver, enviado à Comissão de Redação para a redação
final. na conformidade do vencido, com a apresentação, se necessário, de emendas de redação.
§ l 9 Excetuam-se dos disposto neste artigo os projetos de
lei orçamentária e os de sua retificação, os de crédito suplementar,
e sôbre tomada de contas do Presidente da República, enviados,
para redação final. à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira: de fixação das Fôrças Armadas, enviados à Comissão
de Segurança Nacional: de assuntos relativos ã economia e
de Códigos, mandados às respectivas Comissões Permanentes
ou Especiais.
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§ 2Q Os projetos de resolução, salvo os de reforma do
Regimento Interno e os emendados, independem de redação final
e vão, se aprovados, à promulgação do Presidente da Câmara.
§ 39 A redação será elaborada dentro em cinco dias para
os projetos em regime de prioridade e dentro em dez dias para
os de tramitação ordinária. Dada, porém. a sua extensão e o
número de emendas aprovadas, o Presidente da Câmara poder~
prorrogar o referido prazo até dez dias, e até vinte, se se tratar
de projeto de Código. Em regime de urgência, o prazo será de
2i horas prorrogável. excepcionalmente, para 48.
§ 49 A redação final será votada depois de publicada no
Diário do Congresso Nacional e em avulsos.
§ 59 A Câmara poderá. quando a redação final estiver na
Mesa, dispensar-lhe a impressão. para o Fim de proceder-se à imediata votação. salvo se a proposição houver sido emendada na sua
discussão final.
§ 611 Será admitida emenda à redação final assinada por
Líder de Partido ou por Deputados em número de cinco, exclusivamente para evitar incorreção de linguagem.
§ 79 A redação final emendada será sujeita à discussão
depois de publicadas as emendas.
§ 89 Somente poderão tomar parte no debate, uma vez
e apenas por dez minutos cada, o Autor de emenda, o Relator e
03 Líderes da Maioria, da Minoria e de Bloco Parlamentar.
§ 9 9 A votação da redação final terá início pelas emendas.
§ 1O. Quando, após a aprovação de redação final. se verificar inexatidão do texto, a Mesa. procederá à respectiva correção. da qual dará conhecimento ao plenário, e fará a devida
c;omunicação ao Senado. se já lhe houver enviado o autógralo,
ou ao Presidente da República, se o projeto já tiver subido à
sanção .. Não havendc impugnação. considerar-se-á aceita a correção; em caso contrário. caberá decisão do plenário.
§ 11. Quando a inexatidão. lapso ou êrro manifesto do texto
se verificar em autógrafo remetido pelo Senado, a Mesa o devolverá a êste, para correção, do que dará comunicação ao plenário.
CAPÍTULO V

DA PREFERBNCIA
Art. 155. Denomina-se preferência a primazia na discussât'.
ou na votação, de uma proposição sôbre outra, ou outra. Os
projetos em regime de urgência gozam de preferência sobre os
em prioridade e êstes sôbre os em tramitação ordinária.
§ }9 Haverá entre os projetos em regime de urgência a
seguinte ordem de preferência :
1 - declaração de guerra e correlatos;
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IIl
IV

V
VI

estado de sítio e intervenção federal nos Estados;
lei orçamentária;
matéria considerada urgente;
acôrdos internacionais;
fixação da Fôrças Armadas.

§ 29 Entre as proposições em prioridade, as de iniciativa da
Mesa ou de Comissões Permanentes têm preferência sôbre as
·demais.

§ 39 O substitutivo de Comissão tem preferência na votação
sôbre o projeto.
§ 4 9 Na votação de projetos sem substitutivo serão vota·das inicialmente as emendas supressivas depois as substitutivas,
a seguir as modificativas, finalmente as aditivas e depois a proposição principal. Esta ordem será respeitada sempre que as emen.das tenham sido apresentadas ao substitutivo, seja considerado
proposição principal. Na hipótese de rejeição dêste, a proposição
inicial será votada ao final.

§ 5v As subemendas substitutivas têm preferência na votação
.sôbre as respectivas emendas.
§ 6 9 O requerimento de adiamento de discussão, ou de
votação, será votado antes da proposição a que se referir.
§ 79 Quando ocorrer a apresentação de mais de um reque1rimento, simultâneamente, o Presidente regulará a preferência pela
maior importância das matérias a que se referirem.
§ 8 9 Quando oco~rer a apresentação de mais de um requerimento. suicitos iJ vntac:ão. o Presidente regulará a preferência
,pela ordem de apresentação.

§ 99 Quando os requerimentos apresentados, na forma do
parágrafo anterior, forem idênticos em seus fins, serão postos em
discussão conjuntamente e a adoção de um prejudicará os demais.
·O mais amplo terá preferência sôbre o mais restrito.
Art. 156. A ordem de colocação na Ordem do Dia das
proposições em cada grupo poderá ser alterada por deliberação da
Câmara. mas sem quP haja preferência para proposição em dis·cussão sôbre a em votação.
§ 19 Quando os requerimentos de preferência excederem de
cinco, o Presidente desde que, a seu critério, entenda que isso pode
tumultuar a ordem dos trabalhos, verificará, por consulta prévia,
se a Câmara admite modificação na Ordem do Dia.
§ 29 Admitida a modificação, os requerimentos serão consi-derados um a um, na ordem da sua apresentação.
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§ 3 9 Recusada a modificação na Ordem do Dia, considerar-se-ão prjudicados todos os requerimentos de preferência apresentados, não se recebendo nenhum outro na mesma sessão.
CAPÍTULO VI

DA URG:E:NCIA
Art. 157. Urgência é a dispensa de exigências regimentais,
salvo a referida no parágrafo único, para que determinada pro-posição, nas cc1nd1cõcs pnvistas no art. 117, seja de logo con-siderada, é\ té sua dt cisão final.
Parágrafo único. Não se dispensam as seguintes exigências:1 - número legal;
II - distribuição, em avulrn, da proposição puncipal, e, se
houver, das acessórias .
Art. 158. O requerimento de urgência ( art. 118, n.º XI)
sómente poderf1 ser rnbmi::tic~o à deliberação do plenário se ffü,
apre~entado:

l - pela Mesa, por dois têrços dos seus membros:
II - pelos Líderes da Maioria, da Minoria ou de BlocoPariamentar;
111 - por cinqüenta Deputados:
IV - por Comissão competente para opinar sôbre o mérito.
da proposição .
Parágrafo único. O requerimento de urgência não tem discussão, mas a sua votação pode ser encaminhada pelo Autor edois Deputados, no máximo, que lhe sejam contrários, cada um
pelo prazo improrrogável de cinco minutos. Nos casos dos ns. 1
e IV dêste artigo, considera-se Autor o membro da Mesa ou da.
Comissão para êsse fim designado pelo respectivo Presidente.
Art. 159. Aprovado requerimento de urgência, entrará a
matéria em discussão na sessão imediata, ocupando o primeiro,
lugar na Ordem do Dia.
§ 1Y Se não houver parecer, e a Comissão ou Comissões quE
tiverem de opinar sôbre a matéria não se julgarem habilitadas aemití-lo na referida sessão, poderão solicitar, para isso, prazo nii.o
excedente de 48 horas, que lhes será obrigatóriamente concedido.
pelo Presidente e comunicado ao plenário.
§ 2Y Se forem duas, ou mais as Comissões que devam pronunciar-se, será conjunto o prazo a que se refere o parágrafo
anterior.
§ 3 9 Findo o prazo concedido, a proposição será incluída na.
Ordem do Dia para imediata discussão e votação, com parecer, ou,,
sem êle. Anunciada a discussão sem parecer de qualquer Cernis--
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são, o Presidente designará Relator, que o dará verbalmente, no
decorrer da sessão, ou na sessão seguinte ( art. 81, parágra {o
único).
§ "}9 Após falarem quatro oradores encerrar-se-á, automàticamente, a discussão.
§ 59 Encerrada a discussão com emendas, serão elas imediatamente distribuídas às Comissões respectivas e mandadas a
imprimir. As Comissões têm o prazo de vinte e quatro horas, a
contar do recebimento das emendas, para emitir parecer, e nenhuma emenda ou subemenda poderá ser votada sem ser publicada
no Diário do Congresso Nacional. Êste parecer pode ser dado
verbalmente, respeitadas as normas regimentais.
~ 6 9 O projeto em regime de urgência, a que se não pode
submeter o de tramitação constitucional, ou regimental, especial,
só receberá emendas da Comissão, de Líder da Maioria, da Minoria, ou de Bloco Parlamentar, ou da quarta parte da totalidade
absoluta da Câmara.
Art. 160. Excetuando o disposto no artigo seguinte, não
serão aceitos requerimentos de urgência estando em tramitação
duas matérias sob êste regime.
Art. 161 . Nos últimos dez dias de cada sessão legislativa
poderão ser considerados urgentes, a requerimento da Comissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira, ou de Finanças, sujeitos
diretamente à aprovação do plenário, os projetos de créditos previstos no art. 179 e os projetos de leis periódicas.
CAPÍTULO VII

DA PRIORIDADE
Art. 162. Prioridade é a dispensa de exigências regimentais
para que determinada proposição seja incluída na Ordem do Dia
da sessão ordinária seguinte, logo após as em regime de urgência.
Art. 163. Sõmente poderá ser admitida a prioridade para
a proposição :
l - numerada;
II - publicada no Diário do Congresso Nacional e em
avulsos;
Ill - distribuída em avulsos com pareceres sôbre a proposição principal, pelo menos vinte e quatro horas antes.
Art. 164. A prioridade poderá ser determinada:
I - de ofício, pela Mesa;
II - a requerimento:
a) da Comissão específica que houver relatado a proposição, por intermédio do seu Presidente, ou do Relator.
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e) do Autor da proposição juntamente com mais trinta
Deputados.
CAPÍTULO Vlll

DA PREJUDICIALIDADE
Art. 165.

Consideram-se- prejudicados :

a) a discussão, ou a votação, de qualquer projeto idêntico
a outro que já tenha sido aprovado, ou rejeitado, na mesma sessão
legislativa;
b) a discussão, ou a votação, de qualquer projeto semelhante a outro considerado inconstitucional pelo plenário de
acôrdo com o parecer da Comissão de Consttiuição e Justiça;
e) a discussão, ou a votação, de proposições anexas quando
a aprovada, ou rejeitada, fôr idêntica, ou de finalidade oposta à
anexada;
d) a proposição com as respectivas emendas, que tiver substitutivo aprovado;
e) a emenda de matéria idêntica à de outra já aprovada,
ou rejeitada;
f) a emenda em sentido absolutamente contrário à de outra,
ou de dispositivo já aprovado;
g) o requerimento com a mesma finalidade do já aprovado.

Título VI

DOS PROJETOS DE LEIS PERióDICAS E DE CRÉDITO
CAPÍTULO I

DO ORÇAMENTO
Art. 166. O projeto de Orçamento Geral da União será
dividido em duas partes - Receita e Despesa.
Parágrafo único. A despesa será subdividida por Podêres,
e a do Executivo pela Presidência da República, seus órgãos e
Ministérios.
Art. 167.

Não poderá figurar no projeto dispositivo que :

I - não indique especificamente o total da receita cuja
arrecadação autorize;
II - não corresponda à tributação vigente;
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a lei reger, salvo se se tratar de verba para o pagamento de
exercícios findos;
IV - tenha caráter de proposição principal;
V - autorize, ou consigne, dotação para função ou cargo,
efetivo ou não, e serviço, ou repartição, não criados, anteriormente, em lei;
VI - não caiba em geral, direta e precisamente, na lei de
Orçamento;
VII - dê ao produto de impostos, taxas, ou quaisquer tributos, criados para fins determinados, aplicação diferente da prevista
na lei que os criou.
Art. 168. Não será aceita pelo Presidente da Câmara, que
poderá delegar esta atribuição ao Presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, emenda que:
I - crie, ou suprima cargo, ou função, ou lhes modifique a
·
nomenclatura;
II - aumente ou reduza dotação destinada ao pagamento de
estipêndio ou vantagem de natureza pessoal;
III - seja constituída de várias partes que devam sei redigidas em emendas distintas;
IV - não indique o Poder, Ministério ou órgão administrativo a que pretenda referir-se, ou a dotação que deseje alterar, ou
instituir;
V - transponha dotação de um para outro Poder, de um
para outro Ministério, ou de um para outro órgão administrativo.
§ 19 O Presidente da Câmara, de ofício, ou em virtude de
reclamação, anunciará ao plenário e fará excluir do projeto qualquer matéria infringente dos artigos 167 e 168.
§ 29 Do ato do Presidente, que fizer eliminar parte do projeto, ou recusar emenda, haverá recurso para o Plenário, ouvida a
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, interposto por
Líder de partido. ou pelo Autor da emenda, respectivamente.
§ 39 Não serão encaminhadas pela Mesa à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira emendas que visem a subvencionar instituições amparadas pela Lei n 9 1 . 493, de 13 de Dezembro de 1951. Estas emendas serão apresentadas diretamente à
Comissão, à época própria.
§ 4 9 As emendas de autoria de cada Deputado que se referirem. no mesmo A;_exo. à mesma verba, consignação e subconsignação serão apresentadas diretamente à Comissão, à época própria.
Art. 169. Na elaboração do Orçamento, observar-se-ão as
seguintes normas :
l - a Câmara aguardará a proposta do Poder Executivo até
findar o segundo mês da sessão legislativa (Constituição, art. 87.

XVI);
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II - se a Câmara não receber a proposta, a Comissão de
Orçamento e Fiscalização Financeira, dentro de quinze dias, prorrogáveis por mais quinze, contados da extinção daquele prazo,
formulará o respectivo projeto;
111 - recebida a proposta, acompanhada, necessàriamente,
àas respectivas tabelas, em qualquer hora da sessão, sera feita
a devida comunicação ao plenário;
IV - se estiver impressa a proposta, ou, em caso contrário,
depois de publicada, será a mesma remetida, de logo, indepe!identemente de leitura, à Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira, que, em breve parecer. elaborado pelo seu Presidente,
dentro em 48 horas, adotará, apenas para efeito de exame e
emendas posteriores, como projeto seu, a proposta do Poder
Executivo;
V - publicado o parecer, ou o projeto, conforme o caso,
será o mesmo incluído na Ordem do Dia, para recebimento de
emendas durante oito sessões ordinárias consecutivas;
VI - findo o prazo fixado no número anterior, o Presidente da Câmara dentro em cinco dias fará publicar as emendas
que admitir e a sque recusar, classificadas com a cooperação da
Diretoria do Orçamento da Câmara em dois grupos, por ordem
alfabética dos Estados e do nome parlamentar do Autor, por
serviço, órgão ou Ministério e por verba, consignação e subconsignação;
VII - no dia seguinte à publicação das emendas, o Presidente remeterá as admitidas à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, que dará parecer dentro em quinze dias, prorrogáveis por igual período;
VIII - findo o prazo a que se refere o número anterior,
a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, devolverá à
Mesa o Projeto com as emendas e os respectivos pareceres;
IX - emendas e pareceres serão publicados dentro em oito
dias e distribuídos em avulsos;
X - o projeto figurará em Ordem do Dia, com o interstício
obrigatório de quarenta e oito horas, entre o início da distribuição
dos avulsos e o da discussão;
XI - na discussão do Anexo ao projeto do Orçamento cada
Deputado só poderá falar durante trinta minutos improrrogáveis;
XII - se não estiverem ultimadas até 10 de setembro os
pareceres escritos sôbre as emendas, será o projeto, por determinação do Presidente, incluído na Ordem do Dia, dentro de
72 horas, cabendo nesse caso ao Relator, no encaminhamento da
votação, falar sôbre o projeto durante dez minutos e durante cinco
sôbre cada emenda;
XIII - far-se-á discussão por partes e anexos, separados ou
em conjunto, conforme chegarem ao plenário;
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XIV - encerrada a discussão, o Presidente da Câmara, iniciará a votação, por grupos,/ das emendas com parecer favorável.
incluída entre estas as da Comissão, depois as subemendas, finalmente as com parecer contrário, ressalvadas as destacadas, e
finalmente, a parte, ou Anexo do projeto;
XV - ultimada a votação de cada parte, ou Anexo, do projeto e das respectivas emendas, voltarão os mesmos à Comissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira, para as redações finais
parciais, podendo ser assim remetidos ao Senado;
XVI - o prazo para a redação final geral do projeto é de
oito dias úteis a contar da remessa à Comissão, da última parte,
ou Anexo, votado;
XVII - é dispensado de redação final o Anexo, ou parte,
cujo texto não haja sido modificado pelo plenário.
Art. 170. A tramitação do projeto, na Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira, obedecerá aos seguintes preceitos:
I - o Presidente designará tantos Relatores e Revisores
quantos julgar necessários para as partes e as subdivisões do projeto, podendo também, designar um Relator-Geral;
II - nenhum de seus membros poderá falar mais de dez
minutos sôbre emenda, salvo o Relator, que falará por último,
podendo fazê-lo pelo dôbro do prazo;
III - se algum Deputado pretender esclarecer a Comissão
sôbre qualquer emenda de sua autoria, só poderá falar, perante a
mesma, pelo prazo de cinco minutos, prorrogável no dôbro;
IV - não se concederá vista do parecer sôbre o projeto, ou
sôbre emendas;
V - serão reunidas, obrigatõriamente, por ordem numérica,
e terão um só parecer, as emendas que objetivarem o mesmo fim,
em relação à mesma localidade;
VI - nenhuma emenda de que resulte acréscimo de despesas
poderá ser oferecida, pelos membros da Comissão de Orçamento
e Fiscalização Financeira, fora da oportunidade aberta a todos os
Deputados em plenário.
Art. 171. Compete à Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira, por intermédio do seu Presidente, requerer à Câmara
prorrogação do prazo para apresentação de parecer às emendas.
Parágrafo único. O requerimento poderá ser apresentado
em qualquer momento da sessão, não terá discussão e será imediatamente submetido a votos.
Art 172. As emendas do Senado ao proje~o de orçamento:
1 - ficam dispensadas de leitura e de publicação, sendo
encaminhadas imediatamente à Comissão de Orçamento e Pisca~
lização Financeira, para emitir parecer;
II - poderão ser sujeitas, no plenário, a parecer verbal:
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III - serão submetidas a discussão global, por Anexo, permitindo-se falar apenas dois oradores a favor e dois contra, pelo
prazo de quinze minutos cada um;
IV - serão votadas por grupos, se com parecer favorável ou
contrário, segundo o Anexo, ou parte do projeto, a que se referirem.
Art. 173. E' facultado a qualquer Deputado, durante a discussão do Anexo, ou parte, requerer destaque da emenda ao projeto de Orçamento, inclusive das provenientes do Senado.
§ 1.° Cabe ao Presidente despachar os pedidos de destaque
com recurso escrito para o plenário, firmado por 25 Deputados
no mínimo.
§ 2. 0 Se o pedido de destaque fôr deferido pelo Presidente
ou concedido pelo plenário, a emenda será votada separadamente.
Art. 174. Dentro de 30 dias do recebimento, pela Câmara
do projeto de Orçamento, o Presidente da Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira fará um relatório sôbre a situação econômica e. finance:ra do país, sugerindo as providências
le::J•&lativas reputadas indispensáveis à boa ordem das finanças
pú~licas.

§ 1" O relatório se!'á publicado inclusive em avulsos e figurará para debate, na segunda parte da Ordem do Dia da sessão
segumte.
§ 2"' O debate sôbre o relatório não poderá ir além de duas
ses~ôe ·, sendo de trinta mmutos, improrrogáveis, o prazo concedido
a r.ada orador inscrito.
§ 3° Idênticos relatórios poderão ser feitos pelos Presidentes
das Comissões de Economia e de Finanças.
CAPÍTULO II

DA TOMADA DE CONTAS
Art. 175. Incumbe à Comissão de Orçamento e Fiscalização
Financeira opinar sôbre o processo de tomada de contas do Presid:o:nte da República, à vista do parecer prévio, ou relatório do
Tribunal de Contas.
§ 1" Se, decorridos s<:ssenta dias da inauguração dos trabalhns da Câmara, não houver esta recebido a prestação de contas do
Pref'idente da República (Constituição, art. 77. ~ 4 9 ), a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira dará parecer sôbre
o relatório do exercício anterior, apresentado pelo Tribunal de
Contas, e aguardará, para pronunciamento definitivo, a orga·
nização das contas. que deverá ser leita por uma Comissão Especial composta de nove membros (Constituição, art. 59, nQ II) .
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§ 29 No caso de haver prestação de contas, o Relator designado terá o prazo de sessenta dias para apresentar parecer.
Se dentro do prazo referido no artigo anterior, o Relator não tiver
ap,.esentado o seu parecer, passará a ser contado um prazo de
quinze dias para o Revisor, e, na falta dêste, de mais quinze para
o Presidente da Comissão. Não sendo aceito o voto do Relator,
será designado novo Relator que terá o prazo de vinte e cinco
dias para a redação do vencido.
§ 3 9 Se houver apenas o relatório do Tribunal de Contas.
os prazos do parágrafo anterior serão respectivamente, de vinte,
de três e cinco dias, respectivamente.
Art. 176. Logo que chegue à Câmara, em qualquer hora
de sessão, o processo de prestdção de contas, a Mesa, independentemente de leitura no Expediente, mandará publicar. dentre
as suas peças, o balanço geral das contas da União, organizado
pela Contadoria Geral da República e o parecer do Tribunal de
Contas. com o confronto entre as cifras constantes do balanço e as
consignadas na <;ua escrituração. Em seguida dentro no prazo
máximo de oito dias, balanço e parecer serão distribuídos, em
avulsos. aos Deputados.
§ 1<> Durante seis sessões ordinárias, seguintes à distribuição dos avulsos, ficará a matéria na Ordem do Dia aguardando
pedidos de informações à Comissão.
§ 2'1 Findo o prazo do parágrafo anterior, serão as emendas
e os pedidos de informações. dentro de quarenta e oito horas subseqiientes, mandados à publicação pelo Presidente, depois de classificados.
§ 39 O Presidente remeterá, em seguida, o parecer as emendas e os pedidos de informações à Comissão, que os devolverâ.
dentro de quinze dias, acompanhados de seu parecer, com os
esclarecimentos solicitados.
§ 4v Bste parecer será publicado e distribuído em avulsos, no
ptazo máximo de oito dias.
§ 5 9 Quarenta e oito horas após a publicação. o parecer,
cow as emendas, será incluído novamente na Ordem do Dia, para
discussão única.
§ 6" A Comissão, poderá, por intermédio do seu Presidente,
requerer ao Presidente da Câmara a prorrogação, por mais dois
dias improrrogáveis. do prazo do art. 3 9 para a apresentação
de parecer às emendas.
§ 7 9 Terminada a votação. voltarão os papéis à Comissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira para a i;edação final.
§ 8•1 Se não tôr aprovada pelo plenário a prestação de contas, ou parte dessas contas. será todo o processo, ou a parte
referentes às contas impugnadas, remetido à Comissão de Comt1tuição e Justiça, para que, em parecer, que concluirá por projeto
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de resolução, indique as providências a serem tomadas pela Câmara.
~ 99 Se a Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira
concluir propondo a punição dos culpados, a respectiva proposição,
se aprovada pelo plenário, deverá ser enviada à Comissão de
Constituição e Justiça para estabelecer as providências que devam
ser postas em prática.
CAPÍTULO III

DOS SUBSíDIOS E AJUDA DE CUSTO
Art. 177. A Comissão de Finanças formulará :
1 - até o dia 15 de maio da última sessão legislativa da
legislatura o projeto de fixação dos subsídios e ajudà de custo dm,
membros do Congresso Nacional da legislatura seguinte;
11 - até o dia 15 de julho último da legislatura anterior à
eleição para Presidente e Vice-Presidente da República, o projeto
de fixação de seu subsídio para o período seguinte.
~ 19 Se a Comissão ou qualquer Deputado, não houver apresentado, até as datas fixadas, os projetos referidos neste artigo,
a Mesa incluirá em Ordem do Dia, na sessão seguinte, em forma
de proposição, as disposições respectivas em vigor.
§ 29 Os projetos mencionados neste artigo figurarão na
Ordem do Dia durante cinco dias para recebimento de emenda5,
as quais serão enviadas à Comissão de Finanças, que, no prazo
de cinco dias, improrrogáveis. emitirá parecer a respeito.
§ 39 Aprovado o projeto, a Comissão de Finanças, provi ..
denciará no sentido de serem postas de acôrdo com o mesmo as
necessárias verbas orçamentárias.
Art. 178. Nos têrmos do art. 47, § 19 da Constituição, o
subsídio do Deputado será dividido em duas partes: uma fixa, que
se pagdrá no decurso do ano em parcelas mensais, insuscetíveis
de descontos, a título de representação e outra variável, calculada
p;ua cada sessão diária e da qual se deduzirão as faltas de compé:recimento, verificadas nos têrmos dêste Regimento.
~ 19
A parte fixa do subsídio será devida :
1 - a partir do início da legislatura aos Deputados diplomados antes da instalação da primeira sessão legislativa;
II - a partir da expedição do diploma aos Deputados diplomados posteriormente à instalação, ou eleitos durante a legislatura;
III - a partir da posse, aos Suplentes em exercício.
§ 29 O Deputado que, tendo comparecido à sessão, deixar
de votar, a não ser que se tenha declarado impedido, e desde que
a sua ausência concorra para a falta de quorum na votação,
ter;1 a diária descontada.

73 § 3 9 Considera-se como presente, para os efeitos dêste
artigo. o Deputado que estiver fora da Câmara, a serviço desta,
em Comissão Externa, ou de Inquérito, constituída na forma
regimental . Será considerado a serviço da Câmara, nos têrmos
dê:;tt> parágrafo, o Deputado que, a serviço do mandato que exer·Ce, faltar a quatro sessões no máximo por mês.
§ 4 9 Não terá direito a subsídio :
1 - o Deputado afastado da Câmara na conformidade dos
.arts. 49 e 51 da Constituição, se receber vencimentos do Poder
Executivo;
II - o que fôr licenciado para tratar de interêsses parti·culares.
§ 59 Será paga ajuda de custo ao Suplente no exercício do
mandato. mas apenas uma vez por sessão legislativa.
CAPÍTULO IV

DOS PROJETOS DE CRÉDITO
Art. 179. Em fins de maio, julho, setembro e outubro, a
Comissão de Finanças organizará projetos distintos, por órgãos
-da administração, englohando os créditos especiais até então sohdtados pelo Poder Executivo.
§ 19 Qualquer crédito especial solicitado pelo Poder Executivo, ou pela Mesa de uma das Casas do Congresso só poderá
:ter o seu andamento em projeto autônomo, se essa providência
fõr, expressamente, solicitada por um ou pela outra, ou recomendada pela Comissão de Finanças.
§ 29 Cada crédito será objeto de artigo distinto. não se
.admitindo emenda que autorize outro crédito, não pedido pelo
Pode1 Executivo, ou, se destinado ao Congresso Nacional. -}Ue
não tenha sido solicitado pela Mesa da Câmara ou do Senadc.
Art. 180. Os projetos referentes a créditos suplementares,
passado o respectivo exercício, serão remetidos à Mesa, pela ~o
missão de Orçamento e Fiscalização Financeira para o fim de
serem arquivados.
Art. 181 . Não terá tramitação o projeto que vise a abertura de crédito especial para atender a instituição de assistência
já amparada pela Lei n 9 1. 493, de 14 de dezembro de 1951.

Título Vil
DA EMENDA A CONSTITUl<;ÃO
Art. 182. Considerar-se-á proposta à Câmara dos Deputados emenda à Constituição se fôr apresentada pela quarta
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parte, no mm1mo. dos seus membros, desde que se não esteja na
vigência de estado de sítio e não proponha a abolição da Federação
ou da República.
§ 19 A emenda à Constituição, proposta à Câmara, na
forma dêste artigo ou a que lhe fôr apresentada por mais de
metade das Assembléias Legislativas, será lida, à hora do Expediente, publicada no Diário do Congresso Nacional e em avulsos
distribuídos a todos os Deputados.
§ 2 9 Dentro das quarenta e oito horas seguintes à leitura
da proposta de emenda à Constituição, será designada Comissão
Especial. à qual a Mesa da Câmara a enviará.
§ 39 A Comissão Especial de Emenda à Constituição. dentro de sessenta dias. a contrir da data em que a receber da Mesa.
emitirá parecer que concluirá pela aprovação. ou não, da emenda.
sem qualquer suhemenda.
§ 49 Findo o prazo prefixado no parágra •o anterior. será
lido no expediente e publica0o no Diário do Congresso Nacional
o parecer da Comi.,são Especial. A emenda. com o parecer. será
quarenta e oito horas depois de sua publicação distribuída em
avulsos e incluídas em Odem do Dia.
§ 59 Na discussão da emenda. cada Deputado poderá falar
uma vez. durante uma hora. e não será aceito requerimento de
encerrnmento. nem a apresentação de proposição acessória. sugerindC' modificá-la.
§ 6 9 Encerrada a discussão será fixada pelo Presidente da
Câmara o dia da votação. com a antecedência de oito dias, de
que será dado aviso telegráfico a todos os Deputados.
§ 79 Aceita ? , enda pela Câmara. em duas discussões.
com interstiicio de cinco dias. e por maioria absoluta da totalidade
do·' Deputados. "erá. enviada ao Senado.
~ 89
Na sessão legislativa do ano seguinte, será a emenda,
já aprovada e devolvida. pelo Senado Federal. submetido aos mesmos trâmites dos ~ § 5Q e 6 9 e, ultimada a sua elaboração. ser?
no\'amente enviada à outra Casa do Conçrresso Nacional.
§ 9 9 A emenda à l..onst1tuição de iniciativa do Senado Federal terá. na Câmara dos Deputados, o mesmo andamento da
oriçrinária dela.. Aprovada. definitivamente. em última discussão.
nno será devolvida à Câmara iniciadora. à qual se comunicará
e.<:~a aprovação.
§ 1O. Quando proposta à aceitação da Câmara. pela primeira vez, ou sempre que. na vez anterior tenha obtido êsse
quantum. a emenda con.<:tituiciona] dela originária sõmente poderá ser submetida à votação com a presença em plenário de mais
de doi.<: têrços dos Deputados.
~ 11.
Sempre que se verificar. em votação de emenda constitucional. rn:;;ioria absoluta de votos contrários, estará a emenda
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rejeitada, ainda quando o total dos votos apurados não atinja os
doi!- têrços do número de Deputados.
§ 12. Observar-se-á, disposto nos três parágrafos anteriores
se se tratar de emenda que no Senado haja conseguido dois terço§
dos votos dos Senadores.
§ 13. Se, porém. não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nos § § 10 e 11. ou se não se verificar o quorum ali estabelecido em três sessões sucessivas, a emenda será votada com
a presença da maioria absoluta dos Deputados.
§ 14. A votação de emenda à Constituição será, sempre.
nominal.
Art. 183. Qualquer vaga que ocorra em Comissão Especial de emenda à Constituição será preenchida dentro em quarenta e oito horas.

Título VIII
DO REGIMENTO INTERNO
Art. 184. O Regimento Interno poderá ser modificado. mediante a apresentação de . projeto de Resolução que o altere, ou
reforme.
§ l 9 Apresentado e publicado o projeto de reforma, permanecerá na ordem do dia durante o prazo de quatro sessões
ordinárias, para o recebimento de emendas.
§ 2~ Depois de publicado o parecer da Mesa e distribuído
em avulsos, o projeto será incluído novamente na Ordem do Dia,
em primeira discussão. que não poderá ser encerrada. mesma por
falta de oradores, antes de transcorridas duas sessões.
§ 39 A segunda discussão durante a qual só se admitirá a
apresentação de emendas, com, pelo menos vinte e cinco assina·
turas. não poderá ser encerrada antes de transcorridas duas
sessões.
Art. 185. A Mesa, tará, ao fim de cada sessão legislativa
ordinária. a consolidação :!e tôdas as alterações introduzidas no
Regimento Interno, que, nesse caso, terá nova edição no interregno parlamentar.
Parágrafo único. O Regimento Interno será editado. num
só volume, com a Constituição Federal, o Regimento Comum e
as leis essenciais à ação legislativa.

Título IX
DA LICENÇA A DEPUTADO~
Art. 186. O Deputado poderá obter licença para :
desempenhar missão diplomática de caráter transitório;
I
II - participar de congressos, conferências e reuniões culturais;
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tratamento de saúde;
IV - tratar de interêsse particulares.
§ 1Y A licença será concedida pela Mesa, exceto nos casos
previstos no item 1. quando dará parecer e apresentará projeto
de Resolução ao plenário.
§ 2Y A licença depende de requerimento fundamentado,
dirigido ao Presidente da Câmara e lido na primeira sessão apó11
o seu recebimento.
§ 39 Não se concederá. no decorrer da legislatura. mais de
de-zoito meses de licença. ainda que parceladamente, para tratar
de interêsses particulares.
§ 4•1 A Mesa convocará, imediatamente, o Suplente do
Deputado licenciado por mais de três meses, ou que se afaste
do exercício do mandato, sem prazo determinado, nas hipóteses
dcs números I e II dêste artigo.
§ 5Y A Mesa convocará o Suplente do Deputado que, nos
têrmos do art. 51 da Constituição deixar o exercício do mandato.
§ 69 Será de cento e oitenta dias o prazo a contar da
convocação, para a posse de qualquer Suplente. Eindo o qual serão
convocados, sucessivamente, os Suplentes imediatos aos que não
atenderem a convocação prevista nos parágrafos anteriores.
§ 79 A Mesa convocará o Suplente de Deputado que,
cento e oitenta dias após o início da legislatura, ou da diplomação.
nãc tenha prestado o compromisso.
§ 89 O Suplente convocado só poderá requerer a licença
prevista no item 111 após exercer o mandato durante mais de
noventa dias.
Art. 187. Ao Deputado que, por motivo de doença, se
encontre hospitalizado, imi:iossibilitado de comparecer às sessões
da Câmara, ou de atender aos deveres do exercido do mandato,
será concedida licença para tratamento de saúde com a percepçiio integral dos i::ubsidios, com exclusão apenas da parte variável
devida pelas sessões extraordinárias.
§ 19 A licença, nos têrmos dêste artigo, não será concedida
por período superior a noventa dias, só podendo ser renovada
em cada legislatura até que se completem doze meses.
§ 29 O requerimento para obtenção de licença regulada
pelo presente dispositivo deverá ser instruído por laudo de inspeção de saúde, subscrito por três médicos, e a licença será e )ncedida sempre que os médicos que Hrmarem o laudo atestarem
que o Deputado não pode continuar no exercício ativo do mandato
sem grave prejuízo para a sua saúde. Quando houver prorrogação de licença assim deterida, ou requerimento por Deputado que,
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durante a legislatura. já haja gozado da mesma licença por mais
de 120 dias, à Mesa fica a faculdade de fazer confirmar o laudo
per médicos de sua indicação.
Art. 188. Para afastar-se do território nacional, o Deputado deverá dar prévia ciência à Câmara, por intermédio da Presidência.

Título X
DA PERDA DE MANDATO
Art. 189.

O Deputado perderá o mandato por :

infração do art. 48, ns. I e 11, da Constituição;
falta, sem licença, às sessões, por mais de seis meses
consecutivos;
III - não prestar compromisso dentro em seis meses, contados da inauguração da sessão legislativa, ou, se eleito durante
esta, contados da sua diplomação, ou, se suplente convocado, da
data da sua convocação;
IV - procedimento incompatível com o decôro parlamentar.
I -

11 -

Art. 190. A perda de mandato de Deputado nos casos
previstos nos números l, II e III do artigo anterior dar-se-á, nos
têrmos do § 11• do artigo 48 da Constituição, por provoca·
ção de qualquer Deputado, ou mediante representação documentada de Partido Político, ou do Procurador Geral da República.
§ 19 Recebida pela Mesa a representação será a mesma
enviada à Comissão de Constituição e Justiça para instauração
do respectivo processo.
§ 2 9 A Comissão de Constituição e Justiça adotará as normas prescritas para as Comissões de Inquérito na realização do
processo previsto no parágrafo anterior, assegurada ampla defesa
ao acusado.
§ 3 9 A Comissão de Constituição e Justiça, sempre que
concluir pela procedência da representação, formulará projeto de
resolução nesse sentido.
§ 49 Quando à Comissão de Constituição e Justiça parecei.
preliminarmente, desnecessária a instauração de processo sôbre
perda de mandato, proporá, desde logo, à Câmara, o arquivamento da respectiva representação.
Art. 191. O processo de perda de mandado de Deputado
por procedimento incompatível com o decôro parlamentar será
instaurado por iniciativa da Mesa, ou mediante representação
fundamentada, subscrita por Líder de Partido ou cinqüenta Deputados.

-78§ 1Q Tomada a iniciativa, ou recebida a representação,
será nomeada pelo Presidente, uma Comissão Especial de cinco
membros, que se incumbirá do processo, e apresentará afinal o
seu parecer à Câmara.
§ 2q Aplicam-se aos trabalhos da Comissão Especial prevista no parágrafo anterior as normas estabelecidas, de referência à Comissão de Constituição e Justiça, nos §§ 29, 3Q e 4q
do artigo anterior.
§ 3q O parecer da Comissão Especial será discutido e
votado em sessão secreta, salvo se o contrário fôr deliberado pela
Câmara.
Art. 192. Nos casos previstos nos ns. I. II e III do art. 189
a perda de mandato será declarada pela Câmara com o quorum
previsto no art. 42 da Constituição. No caso do nõ IV se-lo-á
pelo voto de dois têrços dos membros da Câmara, na conformidade
do que dispõe o § 29 do art. 48 da Constituição.
Art. 193. O mandato de Deputado é incompatível com
o exercício de qualquer função efetiva da União, dos Estados e
dos Municípios, importando em renúncia do mandato a inobservância desta norma .

Título XI
DO COMPARECIMENTO DE MINISTROS DE ESTADO
Art. 194. A convocação de Ministro de Estado resolvida
pela Câmara, ou por solicitação de suas Comissões, ser-lhe-á comunicada, observadas as exigências regimentais, mediante ofício
do 19 Secretário, com a indicação das informações pretendidas,
para que escolha, d~ntro do prazo que não pode ser superior a
vinte dias, salvo deliberação do plenário, o dia e a hora da sessão em que deva comparecer.
Parágrafo único. Convocado Ministro de Estado, deverá o
Deputado, até cinco dias antes do comparecimento, apresentar
quesitos sôbre a matéria da convocação, sem prejuízo do previsto
no § 2. 0 do art. 198.
Art. 195. Quando um Ministro de Estado desejar compa;ecer à Câmara ou a qualquer de suas Comissões para prestar
esclarecimentos, ou solicitar providências legislativas, consoante
o disposto no art. 55 da Constituição, serão designados, por uma
ou por outra, o dia e a hora do comparecimento.
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Parágrafo único. O 1Y Secretário comunicará ao Ministro,
em ofício, o dia e hora designados.
Art. 196. A Câmara reunir-se-á em Comissão Geral, sob a
direção do seu Presidente, tôda vez que perante ela comparecer
Ministro convocado.
Art. 147. O Ministro de Estado que comparecer perante
a Câmara terá assento na pnmeira bancada, até o momento de
ocupar a tribuna.
Parágrafo único. No caso de comparecimento perante Com1s~·ão, ocupará o Ministro o lugar à direita do Presidente.
Art. 198. É licito ao Ministro convocado enviar à Câmara na véspera do seu comparecimento uma exposição a respe.ito dos itens que lhe foram formulados.
§ 1Y O Ministro convocado, ao iniciar o debate, não poderá
l"aia1 por mais de uma hora, prorrogável por mais meia pelo
plenário, por proposta da Mesa.
§ 2° E' lícito ao Deputado, auto; do requerimento de convocação. após a resposta do Ministro à sua interpelação, manifestar.
durante quinze minutos, sua concordância, ou discordância com as
respostas dadas.
~ 3Y
Encerrada a exposição do Ministro, poderão ser-lhe
formuladas perguntas esclarecedoras pelos Deputados, não podendo
cada um exceder de quinze minutos. exceto o Autor do requerimento que terá o prazo de meia hora.
§ 4Y O Deputado que deseje formular as perguntas previstas
no parágrafo anterior deverá se inscrever em livro próprio até a
sessão da véspera do comparecimento.
§ 5Y O Ministro terá o mesmo tempo do Deputado para o
escldrecimento que lhe fôr solicitado, sendo-lhe lícito não responder, com a declaração de que o faz por não ter o pedido pertinência
com a matéria da convocação.
§ 6Y Ao se iniciarem os debates, o Presidente da Câmara
consultará o Ministro se vai aceitar apartes, não os permitindo
ca~o negativa a resposta.

Título Xll
DA CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA
Art. 199. Sempre que o têrço da Câmara dos Deputados
comunicar ao seu Presidente haver resolvido convocar em sessão
extraordinária o Congresso Nacional, nà conformidade do artigo
34, parágrafo único, da Constituição, esta resolução será transmitidd ao Presidente do Senado para as providências necessárias,
nos têrmos do Regimento Comum.
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Título XIII
DA POLICIA DA CÂMARA
Art. 200. O policiamento do edifício da Câmara e de suas
dependências externas compete, privativamente, à Mesa, sob a
suprema direção do Presidente, sem intervenção de qualquer outro
Poder.
Parágrafo único. E:ste serviço será feito, ordinàriamente,
com a policia privativa da Câmara dos Deputados, quando lôr
criada, e, se necessário, ou na falta dela, por fôrça pública e
agentes da policia comum, requisitados ao Executivo, postos à
inreira e exclusiva disposição da Mesa e dirigidos por pessoa que
ela designar.
Art. 201. Será permitido a qualquer pessoa, decentemente
vestida, assistir das galerias às sessões. desde que esteja desarmada e guarde o maior silêncio, sem dar qualquer sinal de aplauso,
ou de reprovação. ac que se passar na Câmara.
.
§ 1Q Haverá tribunas reservadas para senhoras, Vereadores
do Distrito Federal. ex-Deputados, ex-Senadores. membros do
corpo diplomático e, também para os representantes da imprensa
diária, das agências teleçirilficas e da rádioditut-:âo. previamente
autorizados pela Mesa. par a o exercício de sua profissão. ;unto
à Câmara.
§ 2Q No recinto da Câmara, durante as sessões, só serão
admitidos os Dept1t<1dos e Senadores da própria legislatura, os
funcionários da Secretaria, em serviço no plenário e. na respectiva
bancada, representantes de órgãos de publicidade, devidamente
autorizados.
9 3." Os espectadores que perturbarem a sessão serão compelidos a sair, imediatamente, do edifício da Câmara.
Art. 202. Se algum Deputado cometer, dentro do edifícin
da Câmara. qualquer excesso. que deva ter repressão, a Mesa
conhecerá do tato e abrirá inquérito. expondo-o à Câmara. que
deliberará a respeito em ses.são secreta.
Art. 203. l).uando, no edifício da Câmara, se comete·
algum delito. realizar-se-á a prisão do criminoso. seguida de mquérito, instaurado e presidido pelo diretor do Serviço de SeÇJU·
rança. ou por um dos membros da Mesa. designado pelo Pres1denle.
§ 1Q Serão observadm;, no inquérito, as leis de processo
e os regulamentos policiais do Distrito Federal. no que lhe torem
e.plicáveis.
~ 2Q
Servirá de escrivão, no inquérito, o funcionário da
Secretaria designado pelo Presidente.
§ 3Q O inquérito terá rápido andamento e será enviado.
com o delinqüente. à autoridade judiciária.
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Título XIV

DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Art. 204. Os Serviços Administrativos da Câmara regerse-ão pelo respectivo ReÇJularnento, expedido pela Mesa.
1v Nenhuma proposição que modifique os Serviços Admi~
nistrativos da Câmara poderá ser submetida à deliberação do
pienário sem parecer da .Mesc:.
§ 2 9 As despesas realizadas pela Câmara por conta de
dotações orçamentárias e de créditos especiais estão sujeitas a
pi c~tação anual de contas.
3Q Até 1O de março de cada ano, a Mesa apresentará
as contas das despesas realizadas no ano anterior, as quais serão,
po~·teriormente, submetidas à deliberação do plenário.

*

*

Título XV

DISPOSIÇõES FINAIS E TRANSITóRIAS
Art. 205. A Mesa da Câmara providenciará, oportunamente, sôbre a instalação de aparelhagem destim1da à votação
por processo mecânico. mediante concorrência pública.
Parágrato único. Adquirida essa aparelhagem, a Mesa elaborará projeto de resolução, que rnod1 fique. como convier. as disposições regimentais referentes à votação.
Art. 206. Êste Regimento será promulgado pela Mesa d<1
Câmara. entrando em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Câmara dos Deputados, em 1O de março de 1959.

Ranzen l'vl azzillt, Presidente.
Sérgio Magalhães, 1.º Vice-Presidente.
Nestoc Jost, 2." Vice-Presidente.
josé Bonif ácto, l ." Secretário.
Newa Moreira, 2." Secretário.
Armando Rollemberg, 3.º Secretário.

Ari Pitombo, 49 Secretário.

INDICE ALFABÉTICO ,DA MATÉRIA
DO REGIMENTO INTERNO
A
ABANDONO da cadeira pelo Presidente - Art. 20.
ABANDONO da cadeira por secretário - Art. 15, § 2. 0 •
ABERTURA da sessão § 2.º.

Art.

73,

ABERTURA da sessão e quorum necessário - Art. 29, § 59.

ACôRDO de partidos para o preenchimento de vagas nas Comissões
Permanentes - Art. 26, parágrafo único.
ACORDO sôbre a paz nas comissões
- Art. 36, § 3.0 , I.
ACORDOS comerciais de
dade - Art. 28, § 2. 0 •

reciproci-

ACORDOS com nações estrangeiras
- Art. 28, § 8.0.

ABERTURA da sessão, falta de nú·
mero - Art. 73, § 3.0.

ACORDOS internacionais, ordem de
preferência vara o projeto entre os
urgentes - Art. 155, § 1.0 , V.

L\BERTURA da sessão preparatória
inicial de cada legislatura - Artigo 2. 0 , § 2. 0 •

ACUSAÇAO contra o Presidente da
República, deliberação em votação
secreta sôbre a sua procedência Art. 147, § 2. 0 •

ABERTURA das sobrecartas na ele.ição - Art. 7. 0 , VI.
ABERTURA de crédito §

6.º.

Art. 28,

ABERTUR1A de vias de comunicação - Art. 28, § 10.
ABOLIÇAO da Federação não pode
ser proposta em emenda à constituição - Art. 182.
ABOLIÇAO da República não pode
ser proposta - Art. 182.
AÇÃO das Comissões de Inquérito,
amplitude - Art. 32.
L\ÇAO legislativa e leis essenciais Art. 185, parágrafo único.

ADIIAMENTO da discussão go 136.

Arti-

ADIAMENTO da discussão ou de votação, preferência para a votação
do requerimento - Art. 155, § 6.0 •
ADIAMENTO da discussão, requerimento - Art. 104, VIII.
ADil.\MENTO da votação pelo esgotamento da hora da sessão -- Artigo il38, § 7 .0 •
ADIAMENTO da votação, requerimento - Art. 104, VIII.
ADIAMENTO de discussão de prnpJsição em regime de urgência Art. 136, § 1.0 •

ACEITAÇÃO de emenda à Constituição - Art. 182, § 7. 0 •

1ADIAMENTO de decisão no caso
de empate em comissão - Art. 54,
§ 2.º.
ADIAMENTO de discussão mais de
uma vez - Art. 136, § 3. 0 •

ACEI'Il.\ÇÃO pelo plenário de correção à redação final já aprovada Art. 154, § 10.

ADIAMENTO de publicação de discurso para a sua revisão - Artigo 87, § 2. 0 •

ACEITAÇÃO de apartes por Ministro
de Estado - Art. 198, § 4.0.
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Arti-

AG:l<:NCIAS telearáficas, também reservado - Art. 201, § 1.0 •

ADIAMlENTO de votação é vedado
para proposzçao urgente ou no regime de urgência - Art. 153, § 3.0 •

AGENTES da polícia comum na Câmara - Art. 200, parágrafo único.

àDIAMENTO
go 153.

de

votação

ADIAMENTO de votacão
- Arts. 136 e 152, § 3~º.

--

permitido

ADIAMENTO de votação por prazo
prefixado - Art. 153, § 1.0 •
ADIAMENTO de votação, quando se
requer - Art. 153.
ADIAMENTO na Ordem do Dia
Art. 77, III.
ADMINISTRAÇÃO da União, fiscalização - Art. 28, § 6. 0 •
ADMISSXO ao plenário da Câmara
- Art. 2()1, § 2. 0 •
ADMISSÃO no recinto
- Art. 201, § 2. 0 •

da

Câmara

ADMISS.;\0 para publicidade,
dições - Art. 163.

con-

ADOÇÃO de proposta de orçamento
do Poder Executivo com projeto de
lei - Art. 169, IV.
ADOÇÃO de requerimento com prejuízo de outros idênticos Artigo 155, § 9.0 •
ADVERTll:NCii.\
ao
Deputado que
pretenda falar sem que lhe haja
sido dada a palavra - Art. 70, VII.
ADVE'.RT1l:NCIA ao orador em comissão - Art. 54, VIII.
ADVERTftNCIA ao orador que se
desvie da questão, falar contra o
vencido, ou faltar a consideração à
Câmara, ao Senado, seus membros,
ou aos chefes de podêres públicos
- Art. 19, I, e.
ao
orador de que
terminou o tempo de que dispóe
- Art. 19, I, q.

,\DVERT~NCIA

AFASTAMENTO da presidência do
presidente que participar da discussão enquanto se debater a matéria - Art. 19, § 2. 0 •
AFAS'IlAMENTO da presidência para
tomar parte em discussão Artigo 19, § 2. 0 •
AFASTAMENTO de Deputado do
território nacional - Art. 188.
AFIRMl.\ÇÃO
Presidente -

compromissária
Art. 3. 0 , § 1.0.

do

AGRlCULTURA -

Art. 28, § 2.º.

AGUAS para irrigação § 2.º.

Artigo 28,

AJUDA de custo a suplente tigo 178, § 5. 0 •

Ar-

ALTA versonalidade na Câmara Art. 69.
ALTERAÇÃO
da ordem regimental
do trabalho em comissão - Arti0
go 38, § 1. •
ALTERAÇAO do Regimento Interno
- Art. 184.
1ALTERAÇÃO do Regimento Interno,
discussão do projeto de alteração Art. 121, VIII.
ALTERAÇÃO do Regimento Interno,
período em que não pode ser apresentado - Art. 184, § 1.º.
ALTERAÇÃO na ordem de colocação
na Ordem do Dia das proposiçõ3s
de cada grupo - Art. '156.
ALTERl.\ÇÃO na Ordem do Dia Art. 77.
ALTERAÇÃO do Regimento Interno,
consolidação Art. 185.
ALTERAÇÕES no voto do relator por
êle aceitas - Art. 4ü, § 11.
ALTERNAÇÃO dos oradores favoráveis e contrários - Art. 129, § 1Q.
AMPLITUDE de ação das Comissões
de Inquérito - Art. 32.
AMPLITUDE da matéria com encaminhamento da votação - .Art. 152.
ANAIS da Cámara -

.Art. 87, § 9.º.

ANDAMENTO de projeto autônci::.'J
de crédito - Art. 179, § 1.0 •
ANDAMENTO de proposição
vada - Art. 19, II, c.

arqui-

ANDAMENTO de proposição perturbado por Deputado - Art. 70, X.
ANDAMENTO extinto
de emend.a
apresentada em comissão e não
adotada por ela - Art. 43 .
ANDAMENTO rápido de inquérito
sôbre delito da Câmara Artigo 2G3, § 3. 0 •

ANEXAÇÃO ao respectivo processo
de justificação oral de proposição
- Art. 92.
ANEXAÇÃO de matéria análoga e
parecer - Art. 113, § 5. 0 •
ANEXO ao
discussão -

projeto de orçamento,
Art. 169, XI.

ANOTAÇÃO
7. 0 , VIII.

dos

vetos

-

Artigo

ANúNCIO ao plenário de exclusão
. de matéria incabível em projeto de
orçamento - 1Art. 168, § 1. 0 •
ANUNCIO da discussão de proposição urgente em Ordem do Dia sem
parecer - Art. 159, § 3.º.

85 APARTE, como fazê-lo §

1.º.

APARTE, conceito -

Art. 134,

Art. 134.

APARTE, inadmissibilidade go 134, § 2.0 •

:Arti-

APARTE inadmissível a comunicação da Mesa - Art. 134, § 2. 0 , VI.
APARTE inadmissível à valavra do
Presidente - Art. 134, § 2. 0 , I.
:A.PARTI'< inadmissível r>aralelamente ao discurso - Art. i34, § 2. 0 , II.
APl.\RTE não admitido pelo orador
- Art. 134, § 2. 0 , IV.

ANúNCIO da matéria em discussão
após as redações - Art. 76.

APARTE não cabe em questão de
ordem, ou em reclamacão - Artigo 134, § 2. 0 , V.
-

ANúNCIO da Ordem do Dia e do
número de Deputados presentes
Art. 19, I, s.

APl.\RTES admitidos, ou não, em argüição oral de Ministro de Estado
- Art. 198, § 4. 0 •

ANUNCIO da Ordem do Dia seguinte - Art. 19, I, x.

APARTES não permitidos por Ministro de Estado em sua argüição
oral à Câmara - Art. 198, § 4. 0 •

ANUNCIO da Ordem do Dia seguinte - Art. 80.
ANUNCIO da reunião extraordinária
de Comissão - Art. 35, § 3. 0 •
ANUNCIO do debate da matéria em
discussão - Art. 75, § 2. 0 •
ANUNCIO de matéria nova impede
reclamação contra votação anterior - Art. 142, § 7. 0 •
ANUNCIO do resultado da votacão
A Art. 19, I, v.
.
ANúNCIO em voz alta dos que estão
a favor na verificação da votação
- Art. 141, § 3. 0 •
ANúNCIO no Expediente dos pareceres aprovados - Art. 113, § 6.0 •
ANTI-REGIMENTALIDADE de proposição - Art. 89, § 3. 0 , III.
Lti>ANHAMENTO de discurso,
ção - Art. 7J, IX.

cessa-

APARTES não publicáveis go 134, § 4.:0 •
APARTES, sem revisão
§ 5.º.

Arti-

Art. 134,

A:F1.\RTES subordinados às
definições sôbre debates - Art. 134, § 3.0 •
AF'll:LO do Presidente da Câmara ao
membro de comissão que retiver
papéis dela - Art. 41, § 1.º.
APLICAÇÃO em inquérito sôbre delito na Câmara das leis de processo e dos regulamentos policiais do
Distrito Federal - Art. 203, § 1.º.
APIL\USO pela
- Art. 201.

assistência, vedação

APOIAMENTO a pedido de verificação da votação - Art. 141, § 2.º.
APOIAMENTO com
Art. 89, § 8.0 •

assinaturas

-

APANHAMENTO de discurso, quando começa - Art. 70, VI.

L'l.POIAMENTO concedido a pedido
de verificacão de votacão - Artigo 141, § 3".o.
•

APARELHAGEM
para votação por
processo mecânico - Art. 2-06.

APOIO q,o govêrno em requerimento, inadmissibilidade - Art. 105, II.

APARTE -

APOSENTADORIA dos funcionários
da Câmara - Art. 16, VI.

Art. 134.

APARTE a encaminhamento de 1;0tação é inadmissível Art. 134,
§ 2. 0 , III.

APRECit\ÇAO de requerimento pelo
Presidente - Art. 19, II, h.

APRESENTAÇÃO das
contas
despesas realizadas Art.
§ 3.º.

86 -

das
204,

APRESE'NTAÇÃO
de
emendas à
Constituição pela quarta parte dos
membros da Câmara Art. 182.
APRESENTAÇÃO de emendas a projeto de reforma do Regimento Interno em segunda discussão Artigo 184, § 4. 0 •
APRESENTACÃO
Art. 71, I. ..

de

indicação -

.APRESENTAÇÃO de mais de um requerimento de adiamento de discussão de uma mesma proposição
- Art. 136, § 2.0 •
AFRF_;SEN'D.\cÇÃO
de
parecer às
emenclas
relativas
às contas do
Presidente da República, prortogação do prazo - Art. 176, § 6. 0 •
APRESENTAÇÃO de parecer pelo revisor - Art. 40, § 2. 0 •
APRI!:SEN'l'AÇÃO de parecer sôbre
emenda a projeto de orçameni.o,
competência para requerer prorro·
gaciw d.e prazo - Art. 171.
i.\PRESENTAÇA:O de parecer sôbre
as emendas ao projeto de lei orçamentária, prorrogação de prazo Art. 104, II.
APRESENTAÇÃO de projeto tigos 63, § 1.0 e 71, I.

Ar-

APRESENTAÇÃO de projeto de reforma
do Regimento Interno Art. 184, § 2. 0 •
APRESENT!.\.ÇÃO de projeto em -três
vias - Art. 98, § 1.0 •
APRESENTAÇÃO de proposições
Art. 71, I.
APRESENTAÇÃO
Art. 89, § 2.0 •

de

proposição

!.\PRESENTAÇÃO de proposta. de Or··
çamento pelo poder Executivo, prazo - Art. 169, L
APRESENTAÇÃO de requerimento
- Art. 71, I.
APRESENTAÇÃO de requerimento
de prorrOi'}ação de sessão - :Artigo
68, § 1.0.
APRESEN'IlAÇÃO de requerimento
de urgência - Art. 158.
APRESENTAÇAO de requerimento
de urgência por lideres Artigo

158, II.

APRESENTAÇÃO do projeto de fixacão de subs'dio para o Presidente e o Vice-Presidente da República - Art. 177, II.
APROVl.!\.ÇÃO
Art. 39.

de ata de comissão -

APROVAÇÃO de ata da sessão Art. 74, § 1.0 •
APROVAÇÃO de ata de sessão, o que
segue - Art. 74, § 3. 0 •
l.\PROVACÃO de ata secreta de renúncia .. de comissão Art. 60,
§ 5.º.
APROVACÃO
go 16, VIII.

Arti-

de conta.s -

APROVACÃO de convênios ou tratados internacionais e discussão do
projeto - Art. 121, IV.
APUF.1.\CÃO de eleicão pirágraio único. ..
APUR.~CAO

da

Mesa -

único.

Art. 7.0 ,

de eleição dos mm::.bros
Art.
4. 0 ,
parágrafo

APROVAÇÃO de emenda à Constiiuicéio Art. 182, § 7. 0 •
APROVAÇÃO de parecer em comissvo - Art. 40, § 10.
APROVAÇÃO de redação final de
Artigo
cn1cnda ci Constituição 182. ~ 7.".
APROVAÇÃO de requerimento de urgência - Art. 159.
<..'\.PROVAÇÃO do quadro do pessoal
ejctivo de serviços da Câmara Alt. 16, XII.
APROVAÇÃO ou suspensão de intervenção federal - Art. 118, VIII.
APURAÇÃO
7.°, VIII.

de

votos

Artigo

AQUIESCll:NCit.\ do Presidente à
transcrição de documento em discursos dados como lidos - Artigo
-87, § 4.0 •
AQUIESC:íl:NCIA do relator a requerimento de votação parcelada
Art. 149, § 3.0.
ARBITRAMENTO
Art. 28, § 8.0 •
.\RMTSTíCIO,
28, § 8. 0 •

internacional

. condições -

Artigo

ARQUIVAMENTO das atas manuscritas ou datilografadas das sessões
- Art. 87, § 1.0 •

-
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ARQUIVAMENTO de discursos em
sessão secreta - Art. 73, § 12.

ASPECTO

ARQUIVAMENTO
ru:t. 19, II, b.

de

indicação

ARQUIVAMENTO
Art. 99, § 4. 0 •

de

indicação

ASSEMBLll:IAS estrangeiras, assinatura de correspondência a elas destinadas - Art. 19, VI, b.

1.IBQUIVAMENTO de . informações
oficiais reservadas - Art. 87, § 7. 0 •
ARQUIVAMENTO de projetos de créditos suplementares a exercícios findos - Art. 180.
ARQUIVAMENTO de proposição do
Senado ou por êle devolvida não
de ter lugar - Art. 91, V.

. §

4.º.

financeiro

Art. 28,

ASSEN'I1AMENTO
por
Secretarias
das respostas à chamada para votação nominal - Art. 141, § 5.0 •
ASSENTAMENTO prévio da Mesa à
decisão de que presidir a sessão
- Art. 17.
ASSINATURA de ata de sessão secreta - 1.\rt. 22, § 11.
ASSINATURA das atas e resoluções
da Mesa - Art. 19, IV, b.

ARQUIVAMENTO de proposições .em
pareceres
contrários
Artigo
19. II. a.

ASSINATURA
das
resoluções
Mesa - Art. 19, I, f.

APROV AÇAO de proposição em vrimeira discussão veda o seu arquivamento - Art. 91, IV.

\ASSINATURA
de
correspondência
pelo Presidente da Câmara - Artigo 19, VI, b.

ARQUIV AMEN.TO de proposições Art. 91.

ASSINATURA de parecer gos 4(}, § 10 e 54, XU.

ARQUIVAMENTO
de relatório de
Art. 19,
Comissão de Inquérito II, b.

ASSINATURAS a emenda a projeto
de reforma do Regimento Interno
em segunda discussão - Art. 184,

ARQUIVAMENTO de representaçlio
sôbre perda de mandato de Deputados - Art. 190, § 4.º.

ASSINATURAS de requerimento Art. 89, § 8. 0 •

ARQUIVAMENTO
determinado por
comissão - Art. 40, § 7. 0 •
ARQUIVAMENTO e rejeição Artigo 91, § 1.º.
ARQUIVAMENTO vedado de emenda à Constituição - Art. 91, I.
ARQUIVAMENTO vedado de proposição aprovada em primeira discussão - Art. 91, IV.
ARQUIVAMENTO vedado de proposições oferecidas por outro Poder
- Art. 91, II.
ARQUIVAMENTO vedado na comissão - Art. 40, § 7. 0 •
ARTIGO de projeto e matéria do
mesmo - Art. 98, § 3. 0 •
ARTIGO
por artigo, requerimento
de redação -· Art. 104, VI.
ARTIGO 48, no I e II, da Constituição, infração - Art. 189, I.
ARTIGOS vetados separadamente Art. 149.
ASPECTO constitucional, legal, jurídico ou de técnica legislativa_ Art. 2'8, § 1.0 •

§

da

Arti-

4.º.

ASSINATUR1.\S de emendas a projeto em regime de urgência Art. 123.
ASSINATURAS de emenda à redação final - Art. 154, § 6.º.
ASSINL\ TURAS de requerimento de
adiamento de discussão - Art. 136.
ASSINATURAS de requerimento de
adiamento de proposição em regi. me de urgência - Art. 136, § 1.º.
ASSINA TURL\S da via de projeto
destinada às Comissões - Art. 99,
§ 1. 0 , II e III.
ASSINATURAS em recurso contra
indeferimento de requerimento de
informações - Art. 102, § 6. 0 •
ASSIN.\ TURAS que não podem ser
retirada de proposição Art. 89,
§ 9~.
.
ASSISTÊ:NCIA às sessões - Artitigo 200.
ASSISTÊ:NCIA às sessões com o
maior silêncio - Art. 201.
ASSISTÊ:NCIA às sessões, desarmada
- Art. 201.

-
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ASSISTil:NCIA das reuniões reservada das Comissões - Art. 36, § 2.0 •

ATA de reuniao secreta de comtssões,
- Art. 60, § 4.0 •

ASSISTil:NlCIA das reuniões secretas
das Comissões - Art. 36, § 5. 0 •

ATA de reunião secreta de comissão,
data, assinatura, lacração, ri.brica
e recolhimento ao arquivo da Câmara - Art. 60, § 5.0 •

ASSISTil:NCitA. sanitária § 9.º.

Artigo 28,

ASSUNTO da economia interna da
Câmara - Art. 97, VII.
ASSUNTO de exclusiva competência
de outro Poder - Art. 19, II, f.
ASSUNTO de relevância e urgências
- Art. 12.
ASSUNTO do orador do Expediente
- Art. 74, § 6. 0 •
ASSUNTOS atinentes ao Poder Judiciário - Art. 28, § 1.º.
ASSUNTOS debatidos em comissao
não podem ser diVulgados por funcionário da Câmara sem autorização do Presidente daqueia - Artigo 44.
ASSUNTOS diversos à hora do Expediente - Art. 71, II.
ASSUNTOS diversos, tratamento ora!
- Art. 63, § 1. 0 •
ASSUNTOS relativos à economia interna da Câmara, redação final do
projeto - Art. 154, § 1.0 •
ATA com todos os pormenores
trabalho da sessão - Art. 87.

do

ATA da sessão não inserirá questão
de ordem em que o Deputado não
indique precisamente as disposições
em que a assenta - Art. 84, § 6.0 •
ATA das sessões -

Arts. 87 e 88.

ATA da última sessão de sessão legislativa - Art. 88, § 2.0 •
Ata de comissões, aprovação independente do quorum de maioria
absoluta - Art. 39.
A '11.'I. de comissões, leitura, discussão
e votação - Arts. 38, I e 54, IV.
ATA de comissão, publicação - Artigos 54, XIV e 6:>.
ATA de comissão, o que deve conter
- Art. 60.
L!\.TA de reunião de comissão, datilografia - Art. 6{), § 3. 0 •
ATA das reuniões de Comissões Art. 59.
ATA de reunião de comissão, leitura, apuração e assinatura Artigo 60, § 2.º.

AT\.\ de sessão, retificação go 74, § 2.0 •

ATA de sessão
§ 11.

secr.~ta

-

Arti-

Art.

ATA de sessão, sua aprovação
tigo 74, § 1.º.
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ATA e documentos lidos em scssl!o
despacho e publicação - Artigo 74,
§ 4.º.
ATA manuscrita, ou àatilO(fTafaa,a,
de sessões - Art. 88.

A TO administrativo do RegZLlamcnto
de serviço da Câmara
Artigo
97, VII.
ATO da Mesa, assinatura do Presidente - Art. 19, IV, b.
ATO de outro Poder, moção a favor
ou contra - Art. 19, II, f.
A TO de qualquer Poder ou dos seus

órgãos -

Art. 99, § 5. 0 , b.

ATO de qualquer Poder, sugestão ou
Art. 99,
conselho a respeito § 5. 0 , III.

ATO público ou acontecimento de
alta significação nacional, requerimento, requerimento de aplauso,
regosifo, louvor ou congratulação Art. 105, II.
ATO recorrido do Diretor Geral dos
Servicos Administrativos da Câmara ~· Art. 21, IV.
A TOS do Tribunal de Contas -

tigo 28, § 6.0 •

Ar-

ATOS e resoluções da Câmara, promulgação Art. 16, XIII.
ATOS internacionais -

Art. 28, § 8. 0 •

ATO único de votação para todos os
cargos da Mesa - Art. 7.0 , III.
ATR.IBUIÇAO da Comissão de Finanças sôbre subs~dios e ajuda de
custo - Art. 177.
ATRIBUIÇAO de advertir ao orador
de que terminou o tempo de que
dispõe - Art. 19, I, q.
ATRIBUIÇAO de anunciar a Ordem do Dia e o número de Deputados presentes - Art. 19, I, s.

-
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ATRIBUIÇÃO de anunciar o resultado da votação - Art. 19, I, v.
L'I. TRIBUIÇÃO de assinar a correspondência destinada aos Presidentes da República, do senado, do
Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e das assembléias
estranoeiras - Art. 19, VI b.

ATRIBUIÇÃO de assinar as resoluções da Mesa - Art. 19, I, f.
ATRIBUIÇÃO de autorizar despesas
até Cr$ 50.000,0ü - Art. 21, III.
ATRIBUIÇÃO de conceder a palavra
aos Deputados - Art. 19, I, e.
ATRIBUIÇÃO de convidar o Deputado para retirar-se do plenário 1.'l.rt. 19, I, j.
ATRIBUIÇÃO de convidar o orador
a se declarar a favor ou contra a
proposição - Art. 19, I, d.
ATRIBUIÇÃO de convidar o Relator,
ou outro membro de Comissão, a
explicar parecer - Art. 19, III, f.
AT;RIBUIÇÃO de convocar sessões
extraordinárias e secretas -- Artigo
19, I, z.
ATRIBUIÇÃO ele da.r ciência às autoridades superiores de não terem
sido atendidos pedidos de informações - Art. 19, VI, e.
ATRIBUIÇÃO de dar posse a Deputados - Art. 19, VI.
A TRIBUICÃO de decidir conclusivamente q-uestão de ordem ou reclamação - Art. 19, I, r.
ATRIBUIÇÃO de decidir recurso contra ato do Diretor Geral dos Serviços Administratlvos da Câmara
- Art. 21, IV.
ATRIBUIÇÃO de
declarar a perda
de lugar da Comissão - Artigo 19,
III, e.
ATRIBUIÇÃO de declarar prejudicada qualquer proposição Artigo 19, II, g.
ATRIBUIÇÃO de despachar requerimentos - Art. 19, II, h.
ATRIBUIÇAO de despachar requerimento de audiência da Comissão
Nacional de Economia - Artigo
19, I, l.
A TRIBUIÇAO de determinar a publicacão de informações e documentos .:..... 1.1\.rt. 19, V, b.
·

ATRIBUIÇÃO de determinar a publicação de informações oficiais Art. 19, V, e.
ATRIBUIÇÃO de determinar a retirada de proposicão da Ordem do
Dia - Art. 19, -II, d.
ATRIBUIÇÃO de determinar o não
apanhamento de discurso - Artigo
19, I, i.
ATRIBUIÇÃO de dirigir a polícia da
Câmara - Art. 19, VI, e!.
ATRIBUIÇÃO de distribuir a matéria que dependa de parecer - Artigo 19, IV, e.
ATRIBUIÇÃO de enviar à Comissão
de areamento e Fiscalizacão Financeira as emendas ao parecer sôbre as contas
do Presidente da
República - Art. 19, I, o.
ATRIBUICÃO de estabelecer o ponto da questão sôbre o qunl deve ser
feita a votação - Art. 19, I, u.
ATRIBUIÇAO de excluir do projeto
de orçamento matéria anti-regimental - Art. 19, I, m.
ATRIBUIÇÃO de fazer observar
Regimento - IArt. 19, I, b.

o

ATRIBUIÇÃO de fazer reiterar pedido de informações
Art. 19,
VI, e.
ATRIBUIÇÃO de fiscalizar as despezas do servico administrativo da
Câmara - Ait. 21, V.
A TRIBUIÇAO de inspecionar os trabalhos dos servicos administrativos
da Câmara - Art. 21, V.
ATRIBUIÇÃO de interpretar e fazer
observm- o Regulamento dos servicos administrativos da Câmara Àrt. 21, VI.
ATRIBUIÇAO
de mandar arquivar
indicação - Art. 19, II, b.
A TRIBUIÇAO
proposições -

de mandar

arquivai
Art. 19, II, a.

ATRIBUIÇÃO de mandar
arquivar
relatório da Comissão de Inquérito
- Art. 19, II, b.
A TRIBUIÇAO de mandar desarquivar
proposição - Art. 19, II, c.
1.1\.TRIBUIÇAO de mandar publicar
as emendas e os pedidos de informações referentes às contas do
Presidente da República Artigo
19, I, n.

-
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ATRIBUIÇAO de manter a ordem Art. 19, I, b.
ATRIBUIÇAO de não aceitar requerimento de audiência Comissões Art. 19, II, e.
ATRIBUIÇAO de não permitir a publicação de expressões anti-regimentais - Art. 19, V, a.
ATRIBUIÇAO de não permitir moção a favor ou contra ato de outro
Poder - L\rt. 19, II, f.
ATRIBUIÇAO de não permitir requerimento de sugestão a outro Poder - Art. 19, II, f.
A TRIBUIÇAO de nomear Comissão
Especial - Art. 19, I, p.
A TRIBUIÇAO de nomear Comissão
Externa - Art. 19, III, a.
ATRIBUIÇAO de organizar a Ordem
do Dia - Art. 19, I, x.
l\TRIBUIÇAO de presidir as Comissões da Mesa - Art. 19, IV, a.
ATRIBUIÇAO de presidir reuniões
de líderes - Art. 19, III, d e e.
ATRIBUIÇAO de presidir
reunioes
de Presidentes de Comissões - Artigo 19, III, e.

·ATRIBUIÇÃO do Presidente de comissão, convocação de reunião extraordinária de comissão - Artigo
54, II.
ATRIBUIÇAO do Presidente de interromper o orador - Art. 19, I, e.
ATRIBUIÇÃO
do
compor a Mesa -

Presidente para
Art. 21, § 3.0 •

ATRIBUIÇÃO específica de comissão
e parecer - Art. 51, III.
ATRIBUIÇÃO para recusar emenda
a projeto de orçamento - ,Art. 168.
ATRIBUICõES distribuídas entre as
secretarias - Art. 21, § 1.0 •
ATRIBUIÇÕES do Presidente tigo 19.

Ar-

ATRIBUIÇõES do Presidente além
de outras conferidas neste Regimento ou decorrentes de s•ia ftmção - Art. 19, VI.
ATRIBUIÇõES do Presidente quanto
às proposições - Art. 19, IL
à TRIBUIÇõES do Presidente quanto
às publicações - Art. 19, V.

ATRIBUIÇõES do Presidente quanto às reuniões da Mesa - Artigo
19, IV.
ATRIBUIÇAO de presidir as sessões
A TRIBUIÇõES do Presidente, quanda Câmara - Art. 19, I, a.
to às sessões da Câmara - Artigo
19, I.
ATRIBUIÇAO de promulgar as resoA TRIBUIÇAO para autorizar Depuluções da Câmara - 1.\rt. 19, I, f.
tado a falar da bancada - Artigo
ATRIBUIÇAO de receber convites,
19, I, h.
representações, petições e ·memo,ATRIBUIÇÃO para designar memriai3 dirigidos â Câmara - Artigo
bros de Comissão e seus substitu21, I.
tos - Art. 19, III, b.
ATRIBUIÇAO de receber e fazer a
ATRIBUIÇÃO para levantar ou suscorrespondência oficial da Câmara
pender a sessão - Art. 19, I, k.
- Art. 21, II.
A TRIBUIÇõES do Presidente quanATRIBUIÇAO de ser órgão de decito às Comissões - Art. 19, III.
sões da Mesa - Art. 19, IV, d.
A
TRIBUIÇõES
facultativas da CoATRIBUIÇÃO de submeter à discusmissão - Art. 40, § 5.0 •
são e à votação - Art. 19, I, t.
ATRIBUIÇõES provisórias de Comis~t\.TRIBUIÇAO de substituir o Presisões - Art. 205.
dente da República - Artigo 19,
AUDrnNCIA da Comissão de constiVI,/.
tuição e Justiça - Art. 48, § 3.0 •
A TRIBUIÇAO de tomar parte nas
AUDI.ltNCIA da Comissão de Constidiscussões e deliberações da Mesa
tuição e Justiça
sôbre proposição
- Art. 19, IV, b.
dada por inconstitucional ou antiA TRIBUIÇAO de zelar pela dignidaregimental - Art. 84, § 4.0 •
de dos Deputados - Art. 19, VI, c.
AUDil!:NCM. da Comissão de ConstiATRIBUIÇÃO de zelar pelo prestígio
tuição e Justiça sôbre requerimene decôro da Câmara Artigo 19,
to de votação secerta - A.1:t. 147,
VI, e.
§ 4.º.

AUDmNCIA da Comissão de Finanças - Art. 48, § 3. 0 •
AUDI:tNCIA da ·Comissão de Orçamento
e Fiscalização Financeira
sôbre eliminação de parte do projeto
de orçamento, ou recursa de
emenda ao parecer - Artigo 168,
§ 2.º.
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AUSll:NCIA da Câmara a serviço do
mandato e direito a subsidio - Artigo 178, § 3. 0 •
AUSil:NCIA de oradores, encerramento da discussão - Art. 137.
<\US:l!:NCIA do país do Presidente e
do Vice-Presidente da República Art. 118, IX.

L\UDI1':NCIA da Mesa para requerimento escrito - Art. 102.

AUS1':NCIA do Presidente da Câmara - Art. 20.

AUDI1':N.CIA das Comissões gos 48 a 52.

Arti-

AU&ê:NCIA do Presidente das turmas de comissões - Art. 37, § 1.0 •

AUDI:itNCIA de autarquias, sociedade
de economia mista, de instituições
culturais e ôrgãos de utilidade pública por comissão - Art. 142.
AUDI:itNCIA
de Comissão recusada
- Art. 19, II, e.
AUDI:itNCIA de comissão Artigo
50, § 1.º.
AUDI:itNCI•A de comissão requerida
por outra comissão - Art. 50, § 1.º.
AUDI1':NCIA
de comissão, requerimento de deputado - Art. 102, I.
AUDill:NCIA de indiciados por Comissão de Inquérito Art. 46,
§ 2.º.

AUS.:itNCI1.\ dos Secretários e seus
suplentes - Art. 21, § 3. 0 •

AUDI:tNCIA de Ministro de Estado
solicitada por comissão - Art. 42.
AUDI1':NCIA do Conselho Nacional
de Economia - Art. 19, I, l.
AUDI:E:N.CIA
do Conselho Nacional
de Economia - Art. 103.
AUS:itNCIL\ de inscrição para a discussão - Art. 76.
AUS:itNCIA de orador para a discussão - Art. 76.
AU.Sll'NCIA de oradores no Expediente - Art. 63, § 2. 0 , 2.ª Parte.
AUS:l!:NCIA do Vice-Presidente de comissão - Art. 53, § 1.0 •
\.\UDI:tNCIA solicitada por comissão
não dilata prazo para parecer Art. 42.
AUMENTO de despeza pública - Artigo 28, § 4. 0 •
AUMENTO da receita pública - Artigo 28, §. 4. 0 •
AUMENTO de vencimentos dos funcionários da Câmara - Art. 16, IV.
AUS:tNCI!.\ às sessões por mais de
dez dias consecutivos por membro
da Mesa - Art. 1.5, § 3. 0 •

AUSTERIDADE das sessõe11 go 70.

Arti-

AUTARQUIA, audiência ou colaboração solicitada por Comissão - ;Artigo 42.
AUTARQUIAS da União -- Artigo 28,
§ 11.
AUTARQUIAS ou rrnprêsas para-estatais, organização ou reorganização - Art. 28, § 2.º.
•AUTóGRAFO do Senado com inexatidão - Art. 154, § 11.
AUTOR de emenda, ordem_ de preferência na discussão - Art. 129., IV.
AUTOR de
§

5.º.

proposição

-

Art.

89,

AUTOR de proposição não pode ser
Art. 5S, parágrafo
seu relator único.
AUTOR de proposição, preferência
no debate - Art. 129, I.
AUTOR de requerimento de destaque,
privatividade para o encaminhamento da votacão da emenda - Artigo 152, § 5.0 :
AUTOR de requerimento de urgência - Art. 158, parágrafo único.
AUTOR de voto em separado, ordem
de preferência na discussão - Artigo 129, III.
AUTOR ou relator de proposição e
debate na Comissão não a pode
presidir - Art. 56.
L\UTOR, ou relator, número de vezes
e prazo ·na discussão de propOsição
- Art. 135, § 4•.
AUTORIDADES presente à Cltr.ara,
recepção
Art. 67, parágrafo
único.

92 AUTOiRIZAÇAO ao Govêrno para a
remessa de fôrças para o exterior,
projeto urgente - Art. 118, I.
AUTORIZl.\ÇAO ao Govêrno para declarar guerra, projeto urgente Art. 118, I.

AVULSO de redação final 154, § 4. 0 •

AUTORIZAÇAO ao Govêrno para jazer a paz, projeto urgente - Artigo 118, I.
AUTORI?J.\ÇAO da Câmara para irradiação ou gravação de debates
- Art. 21.
AUTORIZAÇAO da Câmara para nomear Comissão Externa - Art. 19,
III, a.
AUTORIZAÇAO de despeza para Comissão de Inquérito
Art. 20,
§

3.º.

1.\UTORIZAÇAO de despezas até Cr$
WO.C<:l0,00 - Art. 16, IX.
AUTORIZAÇAO de despesas até Cr$
50.00.(),00 - Art. 21, III.
AUTORIZAÇAO de obras no Palácio
Tiradentes - Art. 16, X.
AUTORIZJAÇAO do Presidente para
falar da bancada - Art. 7oQ1, IV.
AUTORIZAÇAO
indispensável
da
Câmara para irradiação
ou gravacão de debates das Ccmissôes Art. 47.
AUTORIZAÇAO, ou não, de formação da culpa .de Deputado, votação
por escrutínio secreto - Art. 147,
§ l.º, I.
àUTORIZAÇAO para admissão no
recinto de representantes de órgão
de publicidade - Art. 20-1, § 2. o.
AUTORIZAÇAO
Art. 16, IX.

para

despesas

AVULSO das prOposições principal e
acessória é indispensável para urgência
Art.
157, parágrafo
único, II.

AVULSOS dos projetos publicados
com pareceres, distribuição - L\rtigo .122.

B
BACIA do São Francisco, Comissão
Especial - Art. 31, IV, c.
BALANÇO e pareceres relativas às
contas do Presidente da República,
distribuição em avulsos - Art. 176.
BALANÇO geral das contas da União
em prestação de contas 1Artigo 176.
BANCADA da imprensa Artigo
201, § 2. 0 •
BANCADAS, os que nelas podem permanecer - Art. 7-J, I.
BANCOS, regime -

AUTORIZ>1ÇAO
para
retirada de
proposição de comissão - Art. 90,
parágrafo único.
A VISO aos Deputados de votação de
emenda à Constituição Artigo
182, § 6. 0 •

Art. 28, § 2.0 •

BENEFICIARIOS do serviço público
da União - Art. 28, § 11.
BLOCO parlamentar -

Art. 10.

BLOCO parlamentar, sem Líder
Art. 10, § l.º.
BOA ordem das finanças públicas,
sugestões - Art. 174.
BOLETIM com resultado de eleição
Art. 7. 0 , X.
BRASILEIROS no exterior go 28, § 8. 0 •

-

AUTORIZAÇAO para falar da bancada - Art. 19, I, b.

Artigo

Arti-

e
CAÇA e pesca -

Art. 28, § 2.0 •

CADEIRA da secretaria não
ficar vaga - Art. 15, § 2. 0 •

pode

CALAMIDADE pública e funcionamento da Câmara - Art. 1.0 , parágrafo único.

A VOCAÇAO de t ;:,'.ltéria por Presidente de comissão - Art. 54, VI.

CAil.\MIDADE pública e medidas financeiras ou legais, projeto urgente
- Art. 118, V.

AVOO.\ÇAO de proposição pelo Presidente de Comissão para relatá-la
- Art. 40, § 3. 0 •

CALAMIDADE
pública reconhecida
pelo plenário e projeto urgente Art. 118, XI.

-93 CALCULO de subsídio por sessão diária - Art. 178.
GAMARA, das sessões
a 88.

-

Arts.

61

GAMARA dos Deputados - Art. 1. 0 •
CAMARA dos Deputados, admissão
ao recinto - Art. 2fü, § 2. 0 •

CÉDULA inválida -

Art. 7. 0 , IX.

CÉDULA para votação em escrutínio
secreto - Art. 147.
CÉDUU'l.S e sua separação pelos cargos a preencher - Art. 7. 0 , VI.
CÉDULAS para eleição da Mesa Art. 7. 0 , III.

CAMARl.'I. dos Deputados, convocação
extraordinária do Congresso Nacional - Art. 199.

CESSAÇÃO de apanhamento de dis·
curso - Art. 70-; IX.

CAMARA dos Deputados, polícia Arts. WO a 203 .

CESSAÇÃO de substituição interina
em comissão - Art. 57, § 2. 0 •

GAMARA
dos Deputados, presença
de Ministro de Estado por êle solicitada - Art. 195.

CESSÃO do Deputado inscrito para
explicação pessoal ao anteriormente inscrito - Art. 78, § 2.º.

CAl\:l.\RA dos Deputados, redação final dos projetos sôbre assuntos de
sua economia interna - Art. 154,

OHL'l.MADA de Deputados em voz
alta para votação nominal - Artigo 142.

§ l.º.

CAMARA dos Deputados, sua função
legislativa - Art. 95.
CAMARA
dos Deputados terá que
convocar sessão extraordinária do
Congresso Nacional - Art. 199.
CAMARI.\ reunida em Comissão Geral no comparecimento de Ministro
de Estado - Art. 196.
CAMBIO -

Art. 28, § 2. 0 •

CANDIDATOS diplomados e em primeira reunião - Art. 2. 0 •
CAPITAL, relação cc11:. o trabalho Art. 28, § 5. 0 •
CAPíTULOS, votação um a um Art. 149.
CARATER transitório de missão diplomática desempenhável por Deputado - Art. 186, I.
CARGOS
a preencher e separação
das cédulas respectivas Art'f).'fl
7. 0 , VI.
CARGOS da Mesa são votados todos
em ato único - Art. 7. 0 , III.
CASOS de licença para o Deputado
- Art. 186.
CASOS constitucionais de
secreta - Art. 147, § 1.0 •

votação

CATEGORIAS dos projetos de lei Art. 96, § 1.0 •
CÉDULA com mais
Art. 7. 0 , IX.

de

um nome -

CÉDULA impressa ou datilografada
para votação Art. 147.

GRAMADA de Deputados para eleição da Mesa - Art. 7. 0 , II.
CHAMADA em verificação de votação - Art. 141, § 4. 0 •
CHAMADA ou verificação da votação, como é feita - Art. 141, § 5. 0 •
CHAMADA ou verificação da votação, retificação à resposta do Deputado - Art. 142, § 2.º.
CB.\MADA para o compromisso de
Deputados - Art. 3.0 , § 1.º.
CHAMADA pelo processo da votação
nominal - Art. 141, § 5. 0 •
CHEFE de Estado,
falecimento -Art. 67, parágrafo único.
CHEFE de poder, falec·_-.,,,,.nto tigo 67, II.
CHEFE de poder, recep,;ãJ -go 69, parágrafo único.

ArArti-

CHECri.'l.DA à Câmara do processo de
prestação de contas do Presidente
da República - Art. 176.
CHEGADA às comissões da matéria
a elas distribuídas, prazo - Art. 48,
§

l~.

.

CIDADÃOS brasileiros no exterior Art. 28, § B. 0 •
CI1';NCIA
às autoridades s•Lperiores
de não terem sido atendidos pedidos reiterados de informações Art. 19, VI, c.
crnNCII.\ prévia à Câmara de Deputado para afastar-se do Território
Nacional - Art. 188.

94 CIENTIFICAÇAO ao
plenário da
coi'ftcidência do número de sobrecartas com o dos votantes - Artigo 7. 0 , VI. ·

COMISSAO competente para requerer urgência - Art. 158.
COMISSÃO, conhecimento da matéria recebida - Art. 54, V.

CINQtJENTENARIO ou centenário
de entidade de direito privado, requerimento de manifestação - Artigo 105, II.

COMISSÃO cuja audiência sôbre determinada
questão foi
admitida,
seu · pronunciamento Artigo 50,

CLASSIFICAÇAO das emendas ao
projeto
de
orçamento - Artigo
169, VI.

COMISSAO de Constituição e Justiça, audiência - Art. 48, § 3.0 •

§

2.º.

CLASSIFIO.\ÇÃO de emendas ao parecer sôbre as contas do Presidente
da República - Art. 176, § 2. 0 •

COMISSÃO de Constituição e Justiça, competência - Art. 28, § 1.º.

co-

COMISSÃO de Constituição e Justiça, divisão em turmas - Art. 37.

CôDIGO do Processo Criminal e
missão de Inquérito Art.
§§ 3. 0 e 7. 0 •
CôDIGO, redacão final
- Art. 154, § 1.º.

do

46,

projeto

COINCID1':NCIA do número de sobrecartas com o de votantes - Artigo 7. 0 , VI.
COLABORACÃO de Ministro de Estado soliciÚtda por comissão - 1Artigo 42.
COLECION AMENTO
ele
pareceres
nas comissões - Art. 59, § 1.º, V.
COLHEITAS, seguro -

Art. 28, § 2. 0 •

COLOCAQAO das cédulas de eleição
em gabinete indevassável Artigo 7. 0 , IV.
COLQCAQAO da matéria na Ordem
do Dia - Art. 80, § l.º.
COLOO.\ÇÃO de sobrecarta na urna
- Art. 7. 0 , IV.
OOLOCAÇÃO na Ordem do Dia de
proposição urgente - Art. 159.
COMEMORAQõES -

Art. 61, IV.

COMENTARIO
à
questão de ordem -

decisão
sôbre
Art. 84, § 5. 0 •

COMENTARIO da tribuna como declaracão de valo é vedado - Artigo 13·8, § 8.0 •
COMÉRCIO -

Art. 28, § 2. 0 •

COMÉRCIO agrícola -

Art. 28,

2. 0 •

COMISSAO, alteracão da ordem regimental dos trabalhos - Art. 38,
§ 1.º.
COMISSÃO, c1er:.petência do Presidente - Art. 54.
COMISSAO competente para apresentar substitutivo - Art. 40, § 6.º.

COMISSÃO de Constituição e Justiça e audiência sôbre proposição anti-constitucional ou anti-regimental - Art. 84, § 4.0 •
COMISSAO de Constituição e Justiça, parecer privativo sôbre constitucionalidade Art. 51, I.
COMISSÃO das Relações Exteriores,
competencia - Art. 28, § 8. 0 •
COMISSÃO de Economia, audiência
sôbre requerimento . Art. 103,
§ l.º.
COMISSÃO de Economia, competência - Art. 28, § 2.º.
COMISSÃO de EcOn0!>1:.:a, divisão em
turmas - Art. 37 .
COMISSAO
de Economia,
parecer
verbal de relator - Art. 103, § 8. 0 •
COMISSÃO de Economia, relatório
de seu presidente sôbre as finanças
públicas - Art. 174, § 3. 0 •
COMISSÃO de Educação e Cultura,
competência - Art. 28, § 3.º.
COMISSÃO de Finanças, audiência Art. 48, § 3. 0 •
COMISSAO de Finanças, competência - Art. 28, 4. 0 •
COMISSÃO de Finanças, divisão em
turmas - Art. 37.
COMISSÃO
de
privativo sôbre
51, II.

Finanças, parecer
despesa - Artigo

COMISSÃO de
Finanças, relatório
de seu Presidente sôbre as finançàs
públicas --: Art r .135, § 3.0 •

-- 95
COMISSÃO de Inquérito, audiência
de indiciados, inquirição de testemunlws, requisição de informações
e doci.t.·:.~ntos, transporte aos lugares onde se fizer mister, convocação de Ministro e depoimento de
autoridades - Art. 46, § 2. 0 •
COMISSÃO
de Inquérito, arquivamento de relatório - Art. 19, II, b.
COMISSÃO de Inquérito, autorização para despesas - Art. 32, § 3. 0 •
COMISSAO de Inquérito, despesas Art. 32, § 3.0 •
COMISSÕES de Inquérito e Código
do Processo Penal - Art. 46, parágrafos 3. 0 e 7. 0 •
COMISS.AO de Inquérito, fatos diversos objeto de
investigação Art. 46, § 8. 0 •
COMISSÃO de Inquérito, indicação
de objetivos - Art. 32, § 3. 0 •
COMISSÃO de Inquérito, indicação
de provas - Art. 46, § 1.0 •
COMISSÃO de Inquérito, intimação
de indiciados e testemunhas - Artigo 46, § 3.0 •
COMISSÕES de Inquérito, legislação
especial - Art. 46.
COMISSÃO de Inquérito, não comparecimento de testemunhas - Artigo 46, § 3.0 •
COMISSÃO de Inquérito, número de
membros - Art. 32, § 3. 0 •
COMISSÃO de Inquérito, processo e
julgamento de culpados Artigo
46, § 6. 0 •
COMISSÃO de Inquérito, projeto de
resolução - Art. 46, § 3.º.
COMISSÃO de Inquérito, remessa de
relatório ao juízo criminal Artigo 46, § 6. 0 •
COMISSÃO de inquérito, relatório Art. 46, § 5.0 •
COMISSÃO de Inquérito, responsabilidades apuradas - Art. 46, §§ 6. 0 •
COMISSÃO de Inquérito, sindicâncias e diligências - Art. 46, § 4. 0 •
COMISSÃO, dela nàu JJUit<! n S!Lir 03
processos em re.y:f/:,] de urgência Art. 40, § 15.
COMISSÃO
de
Legislação Social,
competência - Art. 28, § 5. 0 •

COMISSÃO de areamento e Fiscalização Financeira, competência -

Art. 28,

6. 0 •

§

COMISSÃO de Orçamento e Fiscalização Financeira, divisão de turmas
- Art. 37.
COMISSÃO de areamento e Fiscalização Financeira· elabora a redação final dos projetos de lei orçamentária; ou de sua retificação, ae
crédito suplementar e de tomada de
contas do Presidente da República
- Art. 154, § 1.º.
COMISSÃO de Orçamento e Organização Financeira, prazo para a organização do projeto de orçamento
- >Art. 169, III.
COMISSÃO de areamento e Fiscalização FinancPirà remete à Mesa
para <l1'q11in • '"'nlo os projetos de
crédito suplementar para exercício
findo - Art. 180.
COMISSÃO de Orçamento e Fiscalização Financeira, remessa de emendas ao projeto de orçamento - Ar-

tigo 169, V.

COMISSÃO de areamento e Fiscalização Financeira," tomada de contas
- Art. 175.
COMISSÃO de areamento e Fiscalização Financeira,
tramitação de
projeto de orçamento - Art. 170.
COMISSÃO de Redação, compett?ncza
- Art. 28, § 7. 0 •
COMISSÃO de Redação elabora, em
regra, a redação final das proposições - Art. 154.
COMISSÃO de Redação pode apresentar emendas de redacão ao elaborar a final - Art. 154.
COMISSÃO

-

Art. 28,

de saúde, competência

§

9. 0 •

COMISSÃO de Serviço Público, competência - Art. 28, § 11.
COMISSÃO de Segurança Nacional,
competência - Art. 28, § 10.
COMISSÃO de Segurança Nacional
elabora a redação final do projeto
de fixação das fôrças armadas Art. 154, § 1, 0 •
COMISSÃO, designação de relatores
e revisores - Art. 54, VI.
COMISSÃO de Transporte, comunicações e Obras Públicas, competência - Art. 28. § 12.

-
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COMISSAO e membro da Mesa l.\rt. 15, § 4.0 .

COMISSÃO, interrupção de orador
Art. 54, IX.

~

COMISSAO, emenda nela oferecida
- Art. 43.

COMISSÃO, leitura de
Art. 40, § 8. 0 •

-

COMISSAO, empate -

Art. 54, § 2.0 •

COMISSÃO especial da Bacia do São
Francisco - Art. 31, IV, c.
COMISSAO especial da faixa de fronteiras - Art. 28, § 10.
COMISSAO especail de Cócligo Art. 31, IV.
COMISSAO
esvecial
de emenda à
Constituição, nrecncli it1:.enl0 de vaga - Art. 183.
co:MISSÃO especial de emenda à
Constituição, redação final - Artigo 154, § 1.0 •
COl\+IISSAO especial de Valorização
Econômica da Amazônia Artigo
31, IV, b.
CO:MISSAO especial do Polígono da
Sêca - Art. 31, IV, a.
COMISSAO especial, nomeação tigo 19, I, p.

Ar-

CO:MISSAO especial para conhecer
de procedimento incompatível com
o decôro parlamentar, normas para
os seus trabalhos - Art. 191, § 2. 0 •
especial para o processo
procedimento incompatível
sõbre
cem o decõro parlamentar - Artigo 191, § 1.º.

CO~llSSÃO

especial para organizacões das contas do Presidente da
Repú.blica - Art. 175, § 1.º.

parecer

COMISSÃO, a leitura e discussão e
votação de ata
Arts. 38, I e
54, IV.
COMISSÃO, leitura do expediente Art. 38, II.
COMISSÃO Mista constituída a convite do Senado - Art. 34.
COMISSÃO Mista, criacão de iniciativa da Mesa - Art. :Í4.
COMISSÃO Mista para modificar o
Regimento da Câmara Art. 34,
.parágrafo único.
COMISSAO mista, requerimento
constituição - Art. 1'84, XV.

de

COMISSÃO não pode manifestar-se
- Art. 51.
COMISSÃO, parecer sôbre atribuição específica - Art. 51, III.
COMISSÃO, perda de lugar go 54, XIX.

Arti-

COMISSÃO Permanente de Constituiçào e Justiça - Art. 24, I.
COMISSÃO Permanente de Relacões
Exteriores - Art. 24, VIII.
,
COMISSÃO permanente de Economia
- Art. 24, II.

CO~llSSÃO

COMISSÃO Permanente de Educação e Cultura - Art. 24, III.

COJ!'l'iISSAO externa de iniciativa de
Dq::utado - Art. 31.

COMISSÃO Permanente de Financas
- Art. 24, IV.
,

COMISSAO externa de iniciativa do
Presidente - Art. 31.

COMISSÃO Permanente de Legislação Social - Art. 24, V.

CO}lofiSSÃO
externa, nomeação
A.."1i:. 19, III, a.
CO~SSAO externa, número de r1i•"·· ,.
Oiro~' - ArL 31.
com.ss.a.o externa para o exterior
iW pafa - Art. 31, parágrafo único.
CO:l\;flS.SAO externa, requerimento É.lrt. liM. !.
COMJL.5.5AO externa, sem onus para

COMISSÃO Permanente de Orcamento e Fiscalização Financeira" Art. 24, VI.

a

Cámam

Wrniioo.

-

Art.

33, parágrafo

(."O~fiSEÃO Geral Art. 62.
COJLITS5AO Gerar da Cámara sempre q1<e compareça Ministro de Esw.~r.o
Art. 195.

-

COMISSÃO
Permanente de Orçamento e Fiscalização Financeira Art. 24, VI.
COMISSÃO Permanente de Redacão
- Art. 24, VII.
,
COMISSAO Permanente de Saúde Art. 24, IX.
COMISSAO Pe;,1:.2nente de Segurança Nacional - Art. 24, X.
COMISSAO Permanente de Serviço
Público - L'\.rt. 24, XI.

-
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COMISSAO Permanente de Transportes, Comunicações e Obras Públicas - Art. 24, XII.
COMISSAO
Permanente, prioridade para proposição de auu iniciativa - Art. 155, § 2. 0 •
COMISSAO pode sugerir que outra
estude determinado ponto de qualquer questão - Art. 43 .

COMISSÕES, colecionamento dos pareceres - Art. 59, § 1.º, V.

Art. 22.

COMISSÕES, como são -

COMISSÕES, composição e atribuições provisórias - Àrt. 205 .
·
COMISSõES, constituição proporcional à representação dos partidos Art. 22, parágrafo único.

COMISSÃO, proposzçoes pendentes
de parecer - Art. 54, XVIII.

COMISSõES, contagem ele votos sàbre parecer - Art. 40, § 16.

COMISSAO, proposições que nela tiveram andamento na sessão legislativa - Art. 54, XVIII.

COMISSõES, convocação pelo Presidente da Câmara - Art. 53.

COMISSÃO que recebe Ministro de
Estado a pedido dêle - Art. 195.
COMISSAO, questão de ordem e recurso da decisão para o Presidente
da Câmara - Art. 44.
COMISSÃO que tiver de apresentar
parecer - Art. 113, § 1.º.
COMISSÃO, relações com a Mesa,
outras comissões e líderes - L!\.rtigo
54, XV.

Art. 97, V.
Ar-

COMISSÕES, criação -

COMISSÕES, da distribuição tigos 48 a 52.
COMISSõES, da presidência gos 53 a 56.

Art. 58'.

COJ.1ISSõES, das vagas COlVTISSõES, declaração
- Art. 36, § 3. 0 , I.

Arti-

de

guerra

COMISSõES de Inquérito, fato determinado dá origem à sua formação - Art. 32.

COMISSÃO, requerimento de anexação de matérias análogas - Artigo 113, § 5. 0 •

COMISSÕES de Inquérito 3{), II.

COMISSAO, resolução de questão de
ordem - Art. 54, XVII.

COMISSÕES de Inquérito, amplitude de ação - Art. 32.

COMISSÃO, vista conjunta go 40, § 15.

Arti-

COMISSÃO, sinopse das proposições
- Art. 59, § 1. 0 , II.
COMISSÃO, votação COMISSÃO, veto
Art. 54, § 1.0 •

Art. 54, X.

ao presidente --

COMISSÃO, voto em separado do relator - Art. 40, § 14.
COMISSÃO, voto favorável - Artigo
40, § 16, I.
COMISSÕES - Arts. 22 a 60.
COMISSÕES, acôrdo sôbre a paz
Art. 36, § 3.0 , I.
COMISSÕES, arquivamento 4:), § 7. 0 •

Artigo

COMISSÕES,
assistência
das reuniões secretas - Art. 36, s 5. 0 •
COMISSÕES, ata das reuniões - Artigo 59.
COMISSÕES,
a três no máximo a
distribuicão de uma proposição Art. 50:

COMISSÕES de Inquérito,
sões - Art. 97, IV.

1.!\.rtigo

conclu-

COMISSÕES, dias e horas de reuniões
- Art. 35.
COMISSõES, direção
- Art. 53, § 1.0 •

dos

trabalhos

COMISSÕES, direção e votação simultânea de matéria urgente ou
mais de uma - Art. 38, § 3. 0 •
COMISSÕES, dispensa de leitura
Art. 38, ~§ 2. 0 •
COMISSÕES,
Art. 22.

disposições

gerais

COMISSÕES, distribuição de matéria - Art. 48.
COMISSÕES,
Art. 57.

dos impedimentos -

COMISSÕES,' dos trabalhos -

gos 37 a 47.

Arti-

COMISSÕES e atribuicõcs do Presidente - Art. 19, IIÍ.
COMISSÕES, eleicão de Presidentes
Art. 53.
e Vice-Presidentes -

98 COMISSÕES Especiais COMISSõES

-

Art. 31.

Art. 30, I.

Especiais, constituição

COMISSõES Especiais, número de
membros Art. 31, parágrafo

único.

COMISSÕES Especiais para emenda
constitucional - Art. 31, I.
COMISSÕES Especiais para perda
de mandato de Deputados - 1.'l.rtigo
31, III.
COM1SSõES Externas -

Art. 30, IlI.

COMISSÕES externas, composiçiio Art. 33.
COMISSÕES externas e representações da Câmara - Art. 33.
COMISSÕES externas, nomeação
Art. 33.
COMISSÕES externas, seus fins
Art. 33.
COMISSÕES externas, sua àestinacào
- Art. 33.
•
COMISSÕES,
informações sôbre as
proposições nela em andamento dependem de autorizacdo do seu Presidente - Art. 44. ,
COMISSõES, interrupção de reunião
- Art. 35, § 4. 0 •
COMISSÕES, irradiação da gravação
de debtaes - Art. 47.
COMISSAO, leitura, discussão e votação de proposições - Art. 38, V.
COMISSÕES, leitura de pareceres
Art. 38, IV.
COMISSÕES, local das reuniões
Art. 35.
COMISSõES, matéria a remeter em
caso de urgência - Art. 48, § 1.º.
COMISSÕES, matéria distribuída Art. 48.
COMISSÕES Mistas -

Art. 3), IV.

COMISSÕES Mistas, constituição Art. 34.
COMISSõES
- Art. 34.

Mistas, funcionamento

COMISSÕES, número de membros
para inicio dos trabalhos - Art. 38.
COMISSÕES, opção -

Art. 58, II.

COMISSÕES,
em reuniões
§

6.º.

pareceres assentados
secretas Art. 36,

COMISSõES, passagem de fôrças estrangeiras pelo território nacional
- Art. 36, § 3.0 , III.
COMISSÕES, perda de lugar go 58, III.

Arti-

COMISSõES, perda de mandato Art. 36, § 3.0 , IV.
COMISSÕES
go 22, I.

Permanentes

COMI,SSõ:ElS Perma,nen·tes,
tência - Art. 29.

-

.1rticompe-

COMISSÕES Permanente e sua competência - .Arts. 23 a 29 .
COMISSÕES permanentes, indicacão
dos nomes de seus membros - Artigo 26.
CIOMISSõES Permanentes,
de membros - Art. 25.

número

COMISSÕES
Permanentes, quantos
são - Art. 24.
COMISSÕES Permanentes, regras e
condições específicas por elas estabelecidas - Art. 38, § 4.º.
COMISSÕES Permanentes, relatores
e revisores previamente designados
- Art. 38, § 4. 0 •
COMISSÕES
principal

único.

Pe1•-r.1nentes, seu fim
Art. 23, .parágrafo

COMISSÕES Permanentes, substituição de membros - L\rt. 27.
COMISSÕES Permanentes, suplentes
dos membros efetivos - Artigo 25,
§ l.º.
COMISSÕES, prazo de duração
suas reuniões - Art. 35, § 4.º.

de

COMISSÕES, prazo para parecer
Art. 40.
COMISSÕES, prazo para parecer em
regime de urgência - Art. 40, I.
COMISSÕES, prazo para parecer em
tramitação ordinária - Art. 40, III.
COMISSÕES, prazo para parecer sôbre matéria com prioridade - Artigo 40, II.
COMISSÕES, presidência de reuniões
dos seus Presidente .Al:tigos l-9,

III, e.

-
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COl\llSSõES, preenchimento de vagas - Art. 54, XVI.
COMISSÕES,
58, § 1.º.
COMISSÃO,
§ 1.º, I.

Artigo

preferência protocolo

-

Art.

59,

COMISSÕES, remessa de matéria
Art. 48, § 1.º.
COMISSÕES, renúncia -

Art. 58, I.

COMISSÕES, Vice-Presidentes tigo 53.
COMISSÕES, vista
- Art. 54, XI.

das

Ar-

proposições

C-OMOÇÃO intestina e funcionamento da Câmara - Art. I.º, parágrafo
único.
COMOÇÃO intestina e t.··,3didas financeiras ou legais, projeto urgente
- Art. 118.

01\llSSõES, reunião para eleger Presidentes e Vice-Presidentes Artigo 53.

COMO se dá a perda do mandato de
Deputado - Art. 190.

COl\llSSõES reunidas com relator,
ou devisor, único - Art. 49.

COMPARECIMENTO de Deputado
às reuniões de Comissão de Inquérito - Art. 46, § 9. 0 •

COMISSÕES reunidas, presidência do
mais idoso - Art. 49.
COl\llSSõES,
35 e 36.

Artigos

reuniões

COl\llSSõES, reuniões extraordinárias - Art. 35, §§ 2. 0 a 4. 0 •
COMISSÕES, reuniões ordinárias
Art. 35 e § 1.º.
COMISSÕES, reunzoes
Art. 35, § 1.0 •
COMIS'SõES, reuniões
servadas e secretas -

públicas
públicas, reArt. 36.

COMISSõES, reuniões reservadas Art. 36, § 2.0 •
COl\llSSõES, reuniões secretas tigo 36, § 3. 0 •

.AJ.·-

COMISSÕES, secretário nas reuniões
secretas - Art. 35, § 4. 0 •
COMISSÕES, substitutos para faltosos - Art. 54, XVI.

COMPARECIMENTO de Ministros
de Estado - Arts. 194 a 198.
COMPARECIMENTO
de
Ministro
de Estado à
Câmara será nesta
reunida em Comissão Geral - 1Artigo 196.
COMPARECIMENTO
àe
Ministro
de Estado fi comissão, zugar que
ocupa - Art. 197, parágrafo único.
COMPARECIMENTO
de
Ministro
de Estado, assento no plenário Art. 197.
COMRARECIMENTO
de
Minisiro
de Estado convocado pela Câmara,
antecipação de respostas e itens que
lhe foram apresentados - Art. 198.
COMPARECIMENTO
de
Ministro
de Estado por solicitação de Comissão - Art. 194.
COMPE'rf:NCI1.\ da Câmara, proposição a ela alheia - Art. 89, § 3.0, I.

COl\llSSõEs Temporárias
go 22, II.

Arti-

COMISSÕES Temporárias
30 a 34.

Artigos

COMPET:ll:NCIA
da
Comissão de
Constituicão e Justiça --· Artigv 28,
§ 1. o.
-

COMISSÕES Temporárias de Inquérito - Art. 30, II.

COMPETll:,NCIA da Comissãi., das
Relações Exteriores - Art. 28, § 8.º.

COMISSÕES Temporárias Especiais
- Art. 30, I.
CO:MISSõES Temporárias Externas
- Art. 30, III.
COMISSÕES Temporárias Mistas -·
Art. 30, IV.
COMISSÕES Temporárias, quais são
- Art. 30.
COl\llSSõES, tratados ou convençõea
com as nações estrangeiras - Artigo 36, § 3. 0 , IH.

COMPET:ll:NCIA da Comissão de Educação e Cultura - Art. 28, § 3. 0 •
COMP·ET:ll:NCIA da Comissão de Economia - Art. 28, § 2. 0 •
COMPET:ll:NCIA da Comissão de Finanças - Art. 28, § 4. 0 •
COMPE'TI:NCIA da Comissão de Legislação Social - Art. 28, § 5.º.
COMPET:ll:NCIA da C(tr.,3ssão de Orcamento e Fiscalizacão Financeira
::_ Art. 28, § 6. 0 •

-
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COMPE'N:NCIA da Comissão de Redação - Art. 28, § 7. 0 •

COMPET:ENCIA privativa
liciamento - Art. 200.

COMPET:i!:NC]A da Comissão de. Saúde - Art. 28, § 9. 0 •

COMPLEMENTO do turno regimental da discussão - Art. 138.

COMPET:í!:NCIA da Comissão de Segwrança Nacional - Art. 28, § l•:J.

COMPOSICÃO
15, § l.º .-

COMPETÊ:NCIA da Comissão de Serviço Público ·- Art. 28, § 11.

COMPOSIÇÃO das Cm-.issõcs Especiais - Art. 31, parágrafo único.

COMPEI':í!:NCIA
da
Comissão de
Transportes, Comunicacões e Obras
Públicas - Art. 28, § 12.

COMPOSIÇÃO das comissões externas - Art. 33.

OOMPET1':NCIA da
gos 15 e 16.

-

Mesc.

Arti-

COMPET:í!:NCIA da Mesa para a concessão de licença a Deputado Art. 16, XVI.
COMPETil:NCIA da Presidência para
a eficiência e a regularidade dos
trabalhos legislativos Art. 16,
parágrafo único.
COMPET:í!:NCIA das Comissões Permanentes - 1.'\.rt. 28.
COMPET:í!:NCIA do Líder de partido
- Art. 9.0 •
COMPET:í!:NCIA do Presidente da comissão - Art. 54.
COMPET:ENCIA do Presidente delegada aos Vice-Presidentes -- Artigo 20, parágrafo único.
OOMPET:ENCIA do Primeiro secretário - Art. 21.
COMPETI<:NCI1.\ dos 2. a 4.
tários - Art. 2-1~ § 1.º.
0

0

Secre-

da

Mesa

para

po-

Artigo

-

COMPOSIÇÃO
dos nomes
mentares. - Art. 2. 0 , § 3. 0 •

parla-

COMPOSIÇÃO e atribuições permanentes de Comissões Art 205,
parágrafo único.
·
COMPOSIÇÃO
trausitória
missão - Art. 205.

de Co-

COMPROMISSO de Deputados empossados após o compromisso geral
- Art. 3. 0 , § 2. 0 •
COMPROMISSO de Suplente tigo 3. 0 , § 3. 0 •

Ar-

COMPROMISSO do Deputado tigo 3. 0 , § l.º.

Ar-

COMUNICACÃO e 71.
-

Arts.

63, § 1.0 ,

COMUNICACÃO à Câmara de documento a· ela dirigido
Art. 74,
§ 3.º.
COMUNICAÇÃO à Mesa
§ 5.º.

Art. 74,

outro

COMUNICAÇÃO à Mesa da constituição de bloco parlamentar - Al·tigo 10, § 3. 0 •

COMP.ETí:NCIA para decidir requerimentos - Art. rn:i, § 1.0 •

COMUNJ:CACÃO à Mesa da escolha
de lider e vice-lideres de bloco parlamentar - ,Art. 10, § 3.º.

COMPET:í!:NCIA exclusiva
Poder - Art. 19, II, f.

de

COMPET:ENCIA para requerer prorrogação de prazo para parecer sôbre emendas ao projeto de areamento - Art. 171.
COMPET:í!:NCIA privativa da Mesa
para propor a criação dos lugares
necessários aos seus serviços - 1Artigo 16, IV.
.COMPET:í!:NCIA privativa da Mesa
quanto aos vend1r:.~ntos dos funcionários da Câmara - Art. 16, IV.
COMPET:ENCIA
privativa da Mesa
quanto a vantagens pecuniárias aos
funcionários da Câmara - Artigo
111, IV.

COMUNICAÇÃO à Mesa da inibição
para votar - Art. 138, § 4. 0 •
COMUNICAÇÃO à Mesa de retenção
de papéis ele Comissão - Art. 41.
COMUNICACÃO à Mesa não admite
aparte - Árt. 134, § 2.º, VI.
COMUNICAÇÃO a Ministro de Estado de sua convocação - Art. 194 .
COMUNICAÇAO ao Ministro de Estado que deseja ser ouvido por comissão de dia e hora designada Art. 195, parágrafo único.
OOMUNICAÇAO ao plenário tigo 74, § 5.0 •

Ar-

101 COMUNICAÇAO ao plenário de receln:.-.~nto da proposta de areamento - •.'l.rt. 169, III.
OOMUNICAÇAO ao plenário de incorreção em redação final - Artigo 154, § 10.
COMUNICAÇAO ao plenário de inexatidão em autógrafo por êle enviado - Art. 154, § 11.
COMUNICAÇAO ao Presidente da
Câmara de convocação extraordinária do Congresso Nacional - Artigo 199.
COMUNICAÇAO ao Presidente de
Comissão de seu impedimento
Art. 57.
COMUNICAÇAO ao Presidente da
República de correção à redação final - Art. 154, § 10.

COMUNICAÇÕES orais § l.º, e.

Art. 63.

CONCEDER a palavra
tados - Art. 19, I, c.

aos Depu-

CONCEITO de aparte -

Art. 134.

CONCEITO de discussão -

Art. 126.

CONCEITO de emenda -

Art. 107.

CONCEITO de e1wnda
Art. 107, § 4.0 •

aditiva

-

CONCEITO de emenda modificativa
- Art. 107, § 5. 0 •
CONCEITO de emenda su1Jstitutiva
- art. 107, § 3. 0 •
CONCEITO de substitutivo -- ..\rtigo
107, § 3.0 •
CONCEITO de urgência -

Art. 157.

COMUNI0.'1.ÇAO da matéria distribuída aos relatores - Art. 38, II,
Art. 74, § 5. 0 •

CONCEITO de emenda sup;-essiva Art. 107, § 2. 0 •

COMUNICAÇÃO de convocação de
reunião extraordinária de Comissão - Art. 35, § 3.0 •

CONCEITO de parecer -

CONCEITO de indicação -

Art. 99.
Art. 113.

CONCEITO de preferência go 155.

Arti-

COMUNICAÇAO do Senado de correção de redação final - Art. 154,
§ 10.

CONCEITO de prioridade -

Art. 162.

CONCEITO de proposição -

Art. 89.

COMUNICAÇAO de Secretário para
sessão extraordinária da Câmara
- Art. 64, § 1.º.

CONCEITO de requerimenl? ·-- Artigo 100.

COMUNICAÇAO escrita não comporta transcrição de documentos Art. 74, § 5. 0 •

CONCEITO de sub-emend,i 1C7, § 6. 0 •

CONCEITOS infringentes
mento - Art. 19, V, a.

do

Artigo
Re.gi-

COMUN.iCAÇAO importante à Câmara pelo Presidente - Art. 131, III.

CONCESSAO da palavra
7!J, VI.

COMUNICAÇA0 na primeira hora
da sessão - Art. 69.

CONCESSAO da palavrn ao fim àa
sessão - Art. 78, § 3.0 •

COMUNICAÇAO pelo Presidente ao
plenário - Art. 19, § 3. 0 •

CONCESSAO da palavra ao Deputado - Art. 19, I, e.

COMUNICAÇAO
prévia de afasta11 .• ento
do Depntado do território
nacional - 1.'1.rt. 188.

CONCESSAO da palavrn ao orador
do Expediente - Art. 74, § 6. 0 •

COMUNICAÇAO prévia de faltas à
comissão - Art. 58, § 2. 0 •
COMUNICAÇAO urgente por Líder
da Maioria - .Art. 14.
COMUNICAÇAO
urgentíssima com
orador na tribuna - Art. 131.
OOMUNICAÇõES COMUNICAÇÕES -

Art. 28, § 12.
Art. 78.

Artigo

CONCESSÃO da palavra nas Comissões - Art. 54, VII.
CONCESSAO da palavra para os debates da matéria em discussão Art. 76.
CONCESSAO da palavra para questão de ordem - Art. 84, § 2. 0 •
CONCESSAO da palavra p~la ordem
deixar a sua cadeira - Art. 15,
de inscrição
Art. 129, § 2. 0 •

-
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CONCESSÃO de destaque de emenda a projeto de orçamento - Artigo 173, § 2. 0 •
CONCESSÃO de licença a Deput;,ido
- Art. 16, XVI.
CONCESÃO de licença a Deputado
pela Mesa - Art. 186, § 1. 0 •
CONCESSÃO de licença a Deputado
pelo plenário - Art. 186, § 1. 0 •
CONCESSÃO de licença com subsíclio
integral, quando pode ser concedida
- Art. 187, § 2. 0 •
CONCESSÃO de licença para desempenho de missão diplomática
Art. 97, III.
CONCESSÃO de licença para processo de Deputado - Art. 16, II.
CONCESSÃO de recurso contra a
recusa de emenda - Art. 110.
CONCESSÃO de terras § 10.

Art.

28,

CONCESSÃO de vantagens pecumarias aos funcionários da Câmara -Art. 16, IV.
CONCESSÃO de vista nas Comissões
- Art. 54, XI.
CONCESSÃO especial de orador para
que seja jormulada questcio de ordem - Art. 84, § 7. 0 •
CONCESSÃO obrigatória de pra:zo
para parecer sôbre proposição urgente em Ordem do Dia - Artigo
159, § 10.

CONCLUSAO necessária de
- Art. 40, § 8.0 •

parecer

CONCLUSõES de Cct::.'ssão de Inquérito - Art. 96, § 5. 0 •
CONCLUSÕES de Comissão de Inquérito - Art. 97, IV.
'cONCLUSõES de pareceres não redigidas na reunicío em que assentadas
- Art. 38, IV.
CONGORR:t!:NCIA para a realização
de obras - ·~!\.rt. 16, VII.
CONCORR~NCIA

to de material -

para o fornecimenArt. 16, VII.

pública para a instalação de aparelhagem para votação por processo mecânico Artigo 206.

CONCORR~CIA

CONDIÇÕES de armistício 28, § 8. 0 •
CONDIÇÕES para prioridade tigo 163.

Artigo
Ar-

GONDIÇõES regimentais para inclusão de proposii/i,o em Ordem do
Dia - Art. 81.
CONFER1!;NCIA:S e congressos internacionais - Art. 28, § 8.º.
licença a Deputado
para delas participar - Art. 186, II.

CONFER~NCIAS,

CONFRONTO entre cifras de balanço e os consignad'Js em parecer sóbre as contas do Presidente da
República - Art. 17'6.
CONGRESSISTA antigo, falecimento
Art. 67, parágrafo único.

CONCESSÃO ou negação de passa(Jem de fôrças estrangeiras pelo território naciOnal nas comissões Art. 36, § 3. 0 , III.

CONGRESSISTA, falecimento tigo 67, II.

CONCESSAO para falar da bancada
- Art. 7J, IV.

CONGRESSO
Nacional, convocação
extraordinária - Art. 199.

OONCESSAO pelo plenário da Cámara de prazo especial para parecer - Art. 40, § 4. 0 •

CONGRESSISTA, fixação do
dio - Art. 28, § 4.0 •

Arsubsí-

CONGRESSO Nacional, convocacão
extraordinária,
comunicação ·ao
Presidente do Senado - Art. 199.

CONCESSÃO pelo plenário da Câmara de prorrogação de prazo para
parecer - Art. 40, § 3. 0 •

CONGRESSO
Nacional, projeto de
fixação do subsídio e da ajuda de
custo dos seus membros - Artigo
177, I.

CÕNCLUSÃO de parecer, nomes que
nela devem ser ref~ridus - Artigo
4(}, § 10.

CONGRESSOS, conferências e reuniões culturais, licenças para participação de Deputado - Art. 186, II.

CONCLUSÃO dos pareceres na publicação das proposições - Art. 94, IV.

CONGRESSOS internacionais tigo 28,
8. 0 •

Ar-

-
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CONHECIMENTO à comissão da matéria recebida - Art. 54.
CONSELHO de Segurança Nacional
- Art. 28, § 10.
CONSELHO Nacional de Econcn:aa,
pedido de audiência - Art. 103.
CONSELHO NaciOnal de Economia,
requerimento de audiência .l\rtigo 19, I, l.
CONSELHO não cabe em requerimento
de informação Artigo
102, § 5. 0 •
CONSERVAÇÃO do solo § 2.º.

Art. 28,

CONSOLIDAÇÃO das alterações do
Regimento Interno - Art. 185.
GONISTITUCIONALIDADE,
privativo - Art. 51, I.

parecer

CONSTITUIÇÃO das Comissões Especiais - Ârt. 31.
CONSTITUIÇÃO das Comissões Mistas - Arts. 34 e 104, XV.
CONSTITUIÇÃO da Comissão Mista,
iniciativa da Mesa - Art. 34.
CONSTITUIÇAO de maioria
mentar - Art. 13.

parla-

CONSTITUIÇÃO da Presidência
Mesa - Art. 15, § 1.0 •

da

CONSTITUIÇÃO
da secretaria da
Mesa - Art. 15, § 1.0 •
CONSTITUIÇÃO das Cc~r.issões proporcional à representação dos partidos - Art. 22, pará:grafo único.
CONSTITUIÇÃO e Justiça
24, I.

Artigo

CONSTITUIÇAO, infração do artigo
49, n. 0 J e II - Art. 189, I.
CONSTRUÇÃO de pontes e estradas
internacionais - Art. 28, § 10.
CONSULTA
a Ministro de Estado
presente à Câmara sôbre se consente apartes - Art. 198, § 4.0 •
CONSULTA não cabe em requerimenot de informação Art. 102,
§

5.º.

CONSULTA sôbre
interpretação e
aplicação de lei - Art. 99, § 5. 0 , a.
CONTAGEM das sobrecartas retiradas da urna - L\rt. 7. 0, VI.
CONTAS da Diretoria dos serviços
administrativos Art. 16, VII.

CONTAS das
despesas
realizadas,.
apresentação - Art. 204, § 3. 0 •
CONTAS do Presidente da Repúblic2
- Art. 19, I, n e o.
CONTAS do Presidente da República I.? reunião conjunta das turmas·
da comissão - Art. 37, § 3. 0 •
CON'Il.'1.S do Presidente da República,
prestação - Art. 28, § 6. 0 •
CONTAGEM de prazos para parecer
a emendas do Senado Art. 29,
§ 3.º.
CONTAGEM dos votos contra na
verificação dos podêres Artigo·
141, § 3. 0 •
CONTAGEM dos votos em verificação de votação - Art. 141, § 3. 0 •
CONTAGEM dos votos sôbre parecer
- Art. 40, § 16.
CONTAS do Presidente da Repúblfr:a, dispensa de leitu.ra de varccer
- 1.\rt. 176.
CONTAS do Presidente da República impugnadas parcialmente - Artigo 176, § 8. 0 •
CONTAS do Presidente da República não avrovadas - Art. 176, § 8. 0 •
CONTAS do Presidente da República, publicação de 71eças do processo
- Art. 176.
CONTEÚDO e ementa do projeto Art. 98, § 2. 0 •
CONTRA o vencido não pode falar
o orador - Art. 130, II.
CONVENÇÕES cc.,r.. as nações estrangeiras nas Comissões Art. 36,.
§ 3. 0 , II.
CONVENI:ENCIA ou oportunidade de·
despesa - Art. 51, II.
CON~NIOS com nações estrangeiras - Art. 28, § 8. 0 •
CONWNIOS estaduais vara fins de
irrigação - Art. 28, § 2. 0 •
CONV:ENIOS
internacionais, discusFão do ]Jrojeto que os apr·wam
Art. 121, IV.
CONVERSAÇÃO durante a sessão
Art. 70, II.
CONVITE a Deputados para compor
a Mesa --'- •Art. 21, § 3. 0 •
CONVITE a Deputado para retirarse do recento - Art. 70, X.
CONVITE a Deputado que queira falar anti-regimentalmente - Artigo·
70, VI.

-
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CONVITES à Câmara, recebimento Art. 21, I.

CONVOCAÇÃO dos líderes sôbre sessão secreta - Art. 83, § 1.º.

CONVITE ao orador para declararse a favor ou contra a proposição
- Art,.. 19, I, d.

CONVOCAÇÃO de suplente de Deputado licenciado - Art. 186, § 4.".

CONVITE aos Deputados para a votação simbólica Art. 141.

CONVOCAÇÃO de suplente de Deputado sem prazo determinado - Artig·o 186, § 4. 0 •

CONVITE aos membros de comissões
para assinar parecer - Art. 54, XI.

CONVOCAÇÃO dos Presidentes à,(!s
Comissões Permanentes - Art. 55.

CONVITE às comissões para votação
em plenário - Art. 139.

CONVOCAÇÃO extraordinária tigo 199.

Ar-

CONVITE do Presidente a Deputados
para a apuracão de eleicão - Arti··
go 7. 0 , parág1:afo único.·

CONVOCAÇÃO extraordinária. comunicacão ao Presidente da Câmara - Art. 199.

CONVITE do Senado para a constituição de Comissão 11'lista ·Artigo 34.

CONVOC.\ÇAO extraordinária de Comissão
a r€querimento Artigo
35, § 2. 0 •

CONVITE para apoiamento de pedido de verificação. da votação - Artig·o 141, § 3.0 •

CONVOCAÇÃO
extraordinária
do
Congresso Nacional, co11i1micação
Artiao Presidente do senado go 199.

CONVITE para explicar parecer -

Art. 19, III, f.

·CONVITE para retirar-se do plenário
- Art. 19, I, j.
CONVOCAÇÃO das comissões pelo
Presidente da Câmara - Art. 53.
OONVOCAÇÃO de Ministro de Estado - Art. 194.
CONVOCt\ÇÃO de Ministro de Estado, comunicação - Art. 194.
CONVOCAÇÃO de Ministro de Estado, dia e hora de comparecimento
- Art. 194.
CONVOCAÇÃO de Ministro de Estado, requerimento - Art. 104, â 1.º.
CONVOCAÇÃO de reunião extraordinária de Comissão - Arts. 35. § 2.º

e 54, II.

CONVOCAÇÃO
extraordinária
de
Congresso Nacional e sua Mesct
0
Art. 6. •
CONVOCAÇÃO
extraordinária
do
Congresso Nacional, não há sessão
0
preparatória - Art. 6. •
CONVOCi.\ÇÃO
extraordinária
do
Congresso Nacional, têrmos do Regimento Comum - Art. 199.
CONVOCAÇÃO para sessão extraordinária pelo teléarafo, ou por telefone - Art. 64, § 1.0 .
CONVOCAÇÃO necessária dos suplentes para a posse depois de cento e
oitenta dias da convocação do p;·imeiro - Art. 186, § 6. 0 •
CóPIA de informações entregue a
Deputado - Art. 102, § 4.º.

CONVOO.\ÇÃO de sessão secreta requerida pelo terço de Deputados Art. 83, § 4. 0 •

CóPii ..\. integral de informações oficzazs para os deputados Artigo
87, § 6. 0 •

·CONVOCAÇÃO de sessão secreta, vota.çâo de requerimento - Art. 104,
§ 2.º.
CONVOCACÃO de SPEsões extraordinárias -· Art. 19, I, z.

CóPIA de matéria dispensada de leitura em comissão - Art. 38, § 2.º.

CONVOCAÇAO de reunião e.rtraordznária. de Comissão - Art. 54. II.

CORPO Diplomático, tribuna reservada - Art. 2:n, § 1.0 •
CORREÇÃO à redação final conmnicada ao Senado - Art. 154, § 10.

CONVOCi.\ÇÃO de sessão extraordinária - Art. 64.

CORREÇÃO de discursos publicados
com erros e omissões Art. 87,
§ 1.º.

CONVOCAÇÃO de sessões secretas .Art. 19, I, z.

CORREÇÃO
plenário -

em

redacão

final ao

Art. 154, · § 10:

-
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CORREÇÃO pela Mesa de redação
final aprovada - Art. 154, § 10.
CORRESPOND:ll:NCIA assinada pelo
Presidente da Câmara - Art. 19,
VI, b.
CORRESPOND:ll:NCIA oficial da Câmara, recebimento e fatura - Artigo 21, II.
COSTAS para a Mesa -

Art. 7{}, V.

COTAS
§ 2.º.

-

de importação

Ar~.

28,

CRÉDITO especial objeto de artigo
distinto de projeto - Art. 179, § 2.c.

CRIAÇÃO e organizacão de servicos
subordinados aos ,Ministérios 1iáo
militares - Art. 28, § 11.
CRIMINOSO em delito no edif;cio
da Câmara, prisão - Art. 203_-

D
DA ATA das
- Art. 59.

re~niões

das comissõ6s

DA ATA das sessões -

Arte. 87 e 88.

DA AUDI:ll:NCIA
Arts. 48 a 52.

Cw..issõcs

das

-

CRÉDITO especiq,l para instituiçno
de assistência - Art. 181.

D.\ CAMARA, elas sessões -

CRÉDITO
especial
solicitado por
Mesa de Casa do Congresso - Artigo 179, § 1.º.

DA CONVOCACAO extraordinária ·Art. 199.
-

CRÉDITO
especial
solicitado pelo
Poder Executivo - L\rt. 179.
CRÉDITOS, abertura -

Art. 28, § 6.0 •

CRÉDITOS especiais solicitados, discussão de projetos - Art. 121, VI.
CRÉDITOS necessários ao funcionamento da Câmara - Art. 16, XV.
CRÉDITOS necessários ao Senado Art. 16, XV.
CRÉDITOS necessários aos Servicos
da Câniara - Art. 16, XV.
·

Artigos

61 a 88.

DA DISCUSSÃO -

Arts. 126 a 137.

DA EMENDA à Constituição gos 182 e 183.

Arti-

DA INTERPRETAÇÃO e observância
do Regimento - Arts. 84 a 86.
D.\ LICENÇA a Deputados -

186 a 188.

DA MESA -

Artig0.5

Arts. 15 a 21.

DA ORDEM DO DIA, das comunicações e da explicação pessoal - Artigos 75 a 82.

.Mesa

DA PERDA de mandato
189 a 192.

.Artigos

CRÉDITO supl11.r,nn.tar, quem elabora a redação final do projeto Art. 154, § 1.º.

DA POLíCIA da Câmara
2GO a 203.

Artigos

CRÉDITOS solicitados pela
do senado - Art. 16, XV.

CRÉDITOS suplementares solicitados, discussão de projeto - Artigo
121, VI.
CR].\ÇÃO de Comissão de Inquérito
- Art. 32, § .1. 0 •
CRIAÇÃO de Comissão de Inquérito
determinado pelo têrço da totalidade da Câmara - Art. 32, § 1.º.
CRIAÇÃO de Comissão de Inqnéritc
por projeto de resolução .\rt.igo
32, § 1.0 ,
CRIAÇÃO de comissões -

Art. 97, V.

CRIAÇÃO de polícia privativa da
Câmara
Art. 2CO, parágrafo
único.
CRIAÇÃO dos lugares nos servicos
administrativos da Câmara - Artigo 16, IV.

DA PREFERll'NCIA e 156.

Artigos

DA PREJUDICIALIDADE
go 165.
DA PRESID11:NCIA -

155

;Arti-

Arts. 18 a 20.

DA PRESID:E:NCIA das comissões Arts. 53 a 56.
DA PRIORIDADE -

Arts. 162 a 1.64.

DA REDAÇÃO FINAL DAS COMISSÕES -

Art. 154.

Arts. 22 a 60.

D.\.S COMISSÕES Permanentes e sua
competência - Arts. 23 a 28.
DAS COMISSÕES
Arts. 30 a 34.

Temporárias

DAS DELIBERAÇÕES a 165.
DA SECRETARI•A -

Arts.

116

Arts. 21 e 22.

DA SEDE DA GAMARA DAS EMENDAS -

Art. 1. 0 •

Arts. 107 a 112.

DAS INDICAÇÕES DAS
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Art. 99.

PROPOSIÇÕES

a 115.

DAS RECLAMAÇÕES

Artigos 89
Art.

86.

DAS REUNIÕES das Comissões
Arts. 35 e 36.
DAS SESSÕES da Câmara gos 61 a 88.

-

Arti-

DAS SESSÕES preparatórias e eleição da Mesa - Arts. 2.º a 7. 0 •
D.\S SESSÕES
73 a 82.

públicas

-

DAS SESSÕES secretas -

Artigos
Art. 83.

DAS VAGAS nas comissões tigo 58.
DA TOMAD.\ de contas 176 e 177.
DA TRAMITAÇÃO dos
Arts. 117 a 125.

Ar-

Artigos

projetos -

DATILOGRAFliA dos atos das reuuniões das Comissões - Artigo 60,
§

3.º.

DA URG'lllNCIA DA VOTAÇÃO -

Arts. 157 a 161.
Arts. 138 a 153.

DEBATE com a presença de Ministro de Estado - Art. 198, § 1.0 •
DEBATE da matéria em discussão Art. 75, § 2. 0 •
DEBATE de relatório sôbre as fincinças públicas - Art. 125, § 2. 0 •
DEBATE em plenário, discussão -Art. 126.
DEBATE vor capítulo da proposição
- Art. 127, parágrafo único.
DEBATE por grupos de artigo da
Art. 127, parágrafo
proposição único.
DEBATE por seções da proposição Art. 127, parágrafo único.
DEBATE por títulos, capítulos, seções ou grupos de artigos - Artigo
127, parágrafo único.
DEB.\TE por títulos de proposição Art. 127, parágrafo único.
DEBATES com menos de vinte Dep1itados - Art. 67, III.
DEBATES das comissões, irradiação
ou gravação - Art. 47.

DEBATES e deliberações em sessão
secreta, divulgação ou não - Ar·tigo 83, § 9. 0 •
DEBATES iniciados por Ministro de
Estado, consulta do Presidente da
Câmara - Art. 198, § 6. 0 •
DEBATES
nas
comissões, registro
taquigráfico - Art. 60, § 1. 0 :
DEBATE
- Art.
DltCIMO
mentar

sôbre as finanças públicatr
174, § .1. 0
da Câmara e bloco parla- Art. rn.

DECISÃO do total de Deputado para
abertura da sessão - Art. 73, § 2. 0 •
DECISÃO adiada na comissão em
caso de empate - Art. 54, § 2.0.
DECISÃO conclusiva de questcío de
ordem e de reclamação Artigo
19, I, r.
DECISÃO da competência da Ilfesa
- Art. 17.
DECISÃO da Mesa sôbre questão de
ordem relacionada com a Constituição - Art. 17, parágrafo único.
DECISÃO de recurso contra ato do
Diretor Geral dos Servicos Administrativos da Câmara • Artigo
21, IV.
DECISÃO do plenário sôbre correção à redação final já aprovada Art. 154, § 10.
DECISÃO do Presidente sôbre reclamação relativa às relações de Deputados e de Suplentes no início dct
legislatura - Art. 3. 0 , § 1. 0 •
DECISÃO da Mesa, o seu órgão
Art. 19, IV, d.
DEC"'SõES do Tribunal de Contas,
discussão sôbre os projetos - 1-'\rtigo 12.1, VII.
DECLARAÇÃO de guerra ~ Arti\iO
28, § 8. 0 •
DECLA}{AÇÃO de guerra e projetos
correlacos,
ordem de
preferencia
com projeto urgente Art. 155,
§ 1.º, I.
DECLAR1.\ÇÃO de guerra nas Comissões - Art. 36, § 3. 0 , I.
DECLARAÇÃO de perda de lugar em
Comissão - Arts. 19, III, c, e 57,
§ 2.u.
DECLARAÇÃO de relator ou presidente de comissão para a retirada
de proposição - Art. 9~. parágrafo
único.
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DECLARAÇÃO dos que se inscrevc1r.,
para falar se são a favor ou contra
a proposiço em discussão - Artigo
129, § 1.º.

de Orçamento e Fiscalização Fina•iceira sôbre emendas ao projeto c!e
orçamento - Art. 168.

DECLARAÇÃO de voto -- Artigo 138,

DELEGAÇÃO
de
competência do
Presidente ao Vice-Presidente
.l\rt. 20, parágrafo único.

DECLAF..i.\ÇÃO de voto é sempre escrita - Art. 139.

DELEGAÇÃO de
VIII.

DECLARAÇÃO escrita de retificaç'í.o
de ata de sessão - Art. 74, § 2. 0 •

DELIBERAÇÃO da Câmara de tornar pública a sessão destinada a
conhecer de parecer sôbre procedimento incompatível com o dec('ro
parlamentar - Art. 191, § 3.0 •

§

8.º.

DECLARAÇÃO previa
de não ter
acompanhado a discussão para se
escusar de votá-la - Art. 138, ~ 3. 0 •
DECLARAÇÃO de votos sôbre as proposiçôes, publicação - Art. 94, parágrafo único.
DECôRO da Câmara VI, e.

Artigo

19,

DECôRO parlamentar e percla de
mandato - Art. 189, IV.
)..)ECôRO parlamentar, processo para
procedimento com êle incompatível - Art. 191.
DECREI1AÇÃ0 de estado
projeto - Art. 118, II.

sítio.

de

DECRETAÇÃO de impostos extraordinários em caso de guerra - 1'lrtigo 118, IV.
DECRETAÇÃO de intervencão federal - Art. 118, VIII.
DECRETO legislativo que deve
sultar de parecer - .a.rt . 113, '

DECRETO
§ 1.º, II.

encerrc.11:.~nto

tigo 137.

-

Art.

71,

DELIBERAÇÃO
da
Câmara sôbre
conveniência ou não de divulgaçiio
de debates e deliberações em S8ssâo
secreta - Art. 83, § 9.º.
DELIBERAÇÃO da Câmara sôbre a
publicação dos nomes dos reqnerentes de sessão secreta --- An. 73,
§

w.

DELIBERAÇÃO da Câmara
sôbre
excesso de Deputados -- Art. 202.
DELIBERAÇÃO da Mesa para o juncionamento da Câmara fóra da Capital da República - Art. 1.º, parágrafo único.
DELIBERAÇÃO das comissões com
a presença da maioria absoluta du-,:
seus membros Art. 39.
DELIBER;.\ÇÃO de comissões, voto
do Presidente - Art. 54, ~ 1.0 •

' 4.º.

DELIBERAÇÃO do plenário para a
discussão por partes das proposições - Art. 127, parágrafo único.

p~azos
re_gimentais,
dá discussao - .Ar-

DELIBERAÇÃO do plenário para a
formação de Comissão de Inquérit'J
- Art. 32, § 1. 0 •

legislativo

DECURSO dos

1·~

lider

Art.

96,

DEDUÇÃO de faltas de comparecimento no subsídio variá1iel - 11rtigo 178.
DEFERIME...1\TTO de requerimento de
audiência do Conselho Nacional de
Economia - Art. 103, ~ 5. 0 •
DEFESA de determinado poli.tico
Art. 13.
DEFESA de acusado no processo 6a
perda de mandato de Deputado Art. 190, § 2. 0 •
DE~SA e segurança do
pai.s em
projeto urgente - Art. 118, III.
DELEGAÇÃO de atribuição do Presidente da Câmara ao da Comissão

DELIBERAÇÃO do
contas da Mesa -

plenário sàbre
Art. 2J4. ~ 3. 0 •

DELIBERAÇÃO do plenário sôbre TEquerimento de urgência - Art. 158.
DELIBERAÇÃO do plenário sôbre retirada de proposição - Art. 90.
DELIBERAÇÃO do
plenário sôbre
sessão secreta - Art. ô5.
DELIBERAÇÃO dos líderes sôbre sessão secreta - Art. 83, g 1.0 e :~.<·.
DELIBERAÇÃO preliminar em sessão
secreta - Art. 147, ~ 2. 0 •
DELIBER1.\ÇÃO sôbre perda de mandato, quorum - Art. 192.

-
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DELIBERAÇAO sôbre questão de ordem não admite escrutínio secre~o
- Art. 147, § 3.0 , I.

DEPUTADO, licença para tratamrmto de interêsses particulares - .A! tigo 186, IV.

DELIBERAÇAO sôbre sessão secreta
- Art. 19, III, d.

DEPUTADO, licença para tratamento de saúde - 1.\rt. 186, III.

DELIBERAÇÃO vedada por escrut·inio
secreto - Art. 147, § 3.0 •

DEPUTADO, perda do m'1,ndato
Art. 189 a 192.

DELIBERAÇÕES no plenário tigos 116 a 166.

DEPUTADO, posse -

Ar-

DELINQÜENTE na Câmara, remessa à autoridade judiciária - .Artig·o
203, § 3. 0 •
DELITO na Câmara., remessa do inquérito à autoridade judiciária
Art. 203, § 3. 0 •
DELITO na Câmara, observância no
inquérito das leis de processo e dus
regulamentos
policiais do Distrito
Federal - Art. 2G·l, ~ 1. 0 •
DELITO no edifício -

A rt. 203.

DELITO no edifício, prisão do criminoso - Art. 203.
DEPEND1':NCIA de pareceres das Ccmissões de Constituição e Justiça,
e de Finanças - Ar~. 48, § 3. 0 .
DEPEND1l:NCIAS externas da Câmara, policiamento - Art. 200.
DEPUTADO, afastamento do território nacional - Art. 188.
DEPUTADO contrário à proposição,
ordem de preferência a discussão
- Art. 129, V.
DEPUTADO diplomado após a ~nsca
lação da legislatura, direito a subsídio - Art. 178, § 1.º, II.
DEPUTADO eleito durante a legi>Zatura, direito a subsídio Artigo
178, § 1.0 , II.
DEPUTADO
assentado -

enfermo, poderá falar
Art. 70, III.

DEPUTADO favorável à proposiçilO,
ordem de preferência na discussão
- Art. 129, V.
DEPUTADO hospitalizado, licença Art. 187.
DEPUTADO impossibilitado de comparecer às sessões, licença - Artigo 187.
DEPUTADO impossibilitado de e:rercer as funções do mandato, lice·1n:a
- Art. 187.
DEFU'I1.'\.DO, licença para
- Art. 28, § 1. 0 •

proce~sar

Art. 19, VI, a.

DEPUTADO presente que não voi!J.
perde o sUibsídio variável - Artigo
178, § 2. 0 •
DEPUTADO, quando perderá o mandato - Art. 189.
DEPUTl.\DO que não haja falado nas
dez últimas sessões :ia 7;arw finat
do E.'rpediente, preferência - Artigo 63, § 2. 0 •
DEJPUTADO que não haja falado
nos últimos quinze dias, preferênr:ia
para ocupar a tribuna -- Art. 74,.
10.
DEPUTADO que perturbar a orclen:,,
- Art. 19, I, j.

*

DEPUTADO, convocação de sessão
extraordinária da Câmara Artigo 64, § 1.º.
DEPU'Il.'l.DOS, licença - Artigos 18ê
a 188.
·
DEPUTADOS para acompanhar apuração de eleição - Art. 7. 0 , yarágrafo único.
DEPUTADOS
de número -

presentes, verificação
Art. 73.

DESAPROPRIAÇÕES
. Artigo 28,
§ 1.º.
DESARQUIVl.'l.MENTO de proposição·
- Art. 19, II, c.
DESARQUIVAMENTO de proposição
- Art. 91, § 2. 0 •
DESARQUIV AMENTO requerido pelo
autor da proposição Artigo 91,.
§ 2. 0 , II, a.
DEE:i.IBQUIVAMENTO requerido por
comissão - Art. 91, ~ 2. 0 , II, c.
DESARQUIVAMENTO requerido por
líder - Art. 9.1, § 2. 0 , II, b.
DESCONTO de subsídio ao Deputado,
que nega quorum para votação Art. 178, § 2.0 •
DESCORTESIA no tratamento tigo 70, XV.

Ar-

:9ESEJO do Ministro de Estado de
comparecer à Câmara - Art. 195 ..

109 DESEMPENHO de encargos em comissão - Art. 59, § 1.º, IV.
DESEMPENHO de missão dipZOmática Arts. 97, III e 186, I.
DESENVOLVIMENTO
Art. 28, § 3. 0 •

artístico

DESENVOL VIMEN.TO cultural e
tístico - Art. 28, § 3. 0 •

ar-

DESIGNACÃO de salas, dias e horas de reunião das Comissões Art. 35, § 1~.
:>ESIGNAÇÃO de Comissão Especial
para a emenda à Constituição Art. 35, § 1. 0 •
DESIGNAÇÃO de Deputado para dur
parecer oral sôbre proposição em
regime de urgência inclu'.da na Ordem do Dia
Art. i31, parágrafo

único.

DESIG1\'l.'\.ÇÃO de dia e hora para o
comparec:"l1:,mto do Ministro de Estado à Câmara, ou à Comissão, que
êle solicitar - Art. 105.
DESIGNAÇÃO de membros de Comissão de Inquérito - A;·t.. 32, § 2.º.
:>ESIGNAÇÃO de membros de Comissões e seus substitutos - Ar1·igo
19, III, b.
DESIGNACÃO de relator verbal por
presidente de Comissão Artigo
114, parágrafo único.
DESIGN1.'\.ÇÃO de relator, reque;·:mento - Art. 102, II.
DESIGNAÇÃO de relatores e revisores - Art. 54, VI.
..)ESIGNAÇÃO de relatores e revisores para o projeto de orçamento Art. 170, I.
:JESIGNAÇÃO de relator pelo I'r:::sidente da Câmara - Art. 40, § 22.
.JESIGNAÇÃO
de
secretário para
reunião secreta de comissão - ;1'..r0
tigo 60, § 4. •
:>ESIGNAÇÃO de sessões para homenagens
a morto
eminente Art. 67, parágrafo único.
.)ESIGN1.'\.ÇÃO de substitutos interinos para as comissões - Artigo 57,
§ 1.º.
DESIGNAÇÃO de trabalho de Comi:>sões para Ordem do Dia - Art. 82 .

:JESIGNAÇÃO pela Mesa do diretor
do policiamento da Câmara - Artigo 200, parágrafo único.
!>ESIGNAÇAO pelo Presidente da Câmara de relator - Art. 115, § 1.0 .
:rnsIGNAÇÃO pelo
Presidente de.
funcionário para escrivão no inquérito sôbre delito na Câmara
Art. 203, § 2. 0 •
DESIGNAÇAO
pelo Presidente de
quem dirigirá inquérito sôbre delitona Câmara - Art. 203.
::msIGNAÇÃO pelo Presidente de
relator para proposiçâo urgente em
Ordem do Dia sem parecer - Artigo 159, § 3. 0 •
DESIGNAÇÕES dos
Secretários Art. 21.
~ESIGNAÇAO para redigir o parecer divergente do relator primitivo
- Art. 40., § 12.
.C.rESIGNAÇAO pelo Presidente de_vac; us de membro de Comissões Per
;r.c:nentes Art.
25, parágrafc

údco.

,)3SIGNAÇAO vrevia ele relatores e
revisores - Art. 38, ~ 4.º.
FESIS'I'itNCIA da palavra, reque;-i··
menta - Art. lJl.
DESIST:l?;NCIA de inscriçâo no ETpediente - Art. 74, s 8. 0 •
D-::::SNECESSIDADE de instauraP.(iG
Ll": processo sôbre perda de mandátG
de Deputado - Art. 190, § 1. 0 •
.': ESOBEDI:E.!'l"·CI1.'\. do orador ao Pn'
sidente de comissâo - Art. 54, X.
DESPACHO da matéria recebida em
Comissão - Art. 54, V.
CBSPACHO
de
arquivamento nf:
Comissâo - Art. 40, s 7.º.
DESPACHO de requerimento de au~
C,:<t!ncia da Comissão Nacional à ..
Eí:C7tOmia - Art. 19, I, l.
DESF·ACHO de requerimentos ·- A:r·
U:so 19, II, h.
D9SPACHO do Expediente niio lzavendo sessüo - Art. 73, § 4. 0 •
:'::ESPACHO do Presidente a pedidr;
t<,8 destaque de emenda a projeto d<c:r;;amento - Art. 173, § 1.º .
DESPACHO elo Presidente em reqwJ·
rimento escrito - Art. lú2.
DESPACHO do Presidente para a pu,tíicação de documento em ata d~
sessão - Art. 87, ~ 8.º.

110 D:83PACHO do Presidente sôbre ai·
diência de comissão - Art. 50, § 1.º.
DESPACHO do Presidente sôbre retirada de proposição - Art.. 90.
DESPACHO e publicação de ata e
de documento não lido ern sessão -e
Art. 74, § 4. 0 •
DESPESA com Comissão de Inq1h
rito - Art. 32, § 3. 0 •
DESPESA, parte do projeto de orça
ri:mto - Art. 166.
DESPESA, projeto urgente o
orça - Art. -U8, X.

que a

DESPESAS até Cr$ 50.000,00, autorização - Art. 21, III.
DESPESAS até Cr$ 20•).000,lr() tigo 16, IX.

A:··

DESPESA pública, aumento tigo 28, § 4. 0 •

AI

DESPES.\, parecer privativo da ce;
missão de F.inanças - Art. 51, .II.

DESPES!.\
pública,
Art. 28, § 4. 0 •

diminuição

DESPESAS, prestação de contas
Art. 204, § 2.0 •

DETERMINAÇÃO da Mesa para o
andamento
de emenda destacada
para constituir proposição autônoma - Art. 111.
DETERMINAÇÃO de encar.gos po:·
Presidente de Comissão - Art. 54,
§ 1.0 , IV.
DETERMINAÇÃO
Art. 164.

de prioridade

DETERMINAÇÃO de publicação de
informações e documentos - Arti
go 19, V, b.
DETERMINAÇAO do Presidente pa·
rr1, a publicação integral de informações e documentos não oficiais
- Art. 87, § 5. 0 •
DETERMINAÇÃO para não apanha,.
discurso - Art. 19, I, i.
DETERMIN1.\DO processo de votaçãc
requerimento - Art. 104, V.
DEVERES do mandato de Deputadu
- Art. 28, § 1. 0 •
DEVOLUÇÃO à
Mesa de parecer,
emendas e informações sôbre conta
do Presidente da República - Artigo 176, § 3.0 •

pela Câ:narc.

DEVOLUÇÃO à Mesa de projeto de
orçamento com as emendas e pareceres - Art. 1-69, VIII.

DESPESAS superiores a Cr$ 200.000,0(t
- .Art. 16, IX.

DEVOLUÇÃO ao Senado de autógrafo com inexatidão, lapso, ou êrro
- Art. 154, § 11.

DESPESAS realizadas
- Art. 204, § 2.0 •

DESTAQUE de emendas a projeto à;'
orçamento - Art. 173.
DESTAQUE de emenda a projeto dP
orçct::.mto, despacho do Presidente
--- Art. 173, § 1.0 •
DESTAQUE de emenda a projeto dt.
orçamento deferido pelo Presidente
o·u concedido pelo plenário - Artl
go 1'!3, § 2. 0 •
DESTAQUE de parte de proposiçiir,,
para constit;uir proposição indepen·
dente - Art. 104, IV.
DESTINO das Comissôes Externas Art. 33.
DESTINO dos documentos dirigidos â
Câmara - Art. 74, § 3. 0 •
DESTINO dos projetos de resolnçãv
- Art. 97.
DETERMINAÇÃO da Mesa para acsa.rquivamento - Art. 91, § 2.°.

DEVOLUÇÃO de discurso entregue à
revisão do orador - A:rt. 87, s 2.°.
DEVOLUÇÃO de emenda ao autor Art. 108.
DEVOLUÇÃO de papéis de comissão,
prazo - Art. 41, § 1.º.
DEVOLUÇÃO de parecer à Comissão
- Art. 113, § 7. 0 •
DEVOLUÇÃO de proposição ao autor
- Art. 89, § 3.0 •
DEZ DE MARÇO, data de primeira
sessão preparatória - Art. 5. 0 •
DIA DE INSCRIÇÃO de orador para
explicação pesosal - Art. ·18, § l.º.
DIA DE PUBLICAÇÃO de
Comissão - Art. 60.

ata

de

DIA DE VOTAÇÃO das matérias de
discussão encerrada Art. 138,
§ 1.º.

-
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DIA E HORA designado por comissão para o comparecimento de Ministro de Estado a pedido dêste Art. 195, parágrafo único.
DIA E HORA para comparecimento
de Ministro de Estado convocado Art. 194.
DIA DE REUNIÃO das comissõr.s,
publicação - Art. 54, I.
DIA E HORA das reuniões das comissões - Art. 35.
DII.l.'1.TAÇÃO de prazos para parecer
- Art. 40, § 3. 0 •
DILATAÇÃO de prazos para parecer
sôbre emendas do Senado - Artigo
29, § 4. 0 •
DILIG1l:NCIA determinada por Comissão de Inquérito Art. 46,
§

4.º.

DILIGWCIAS
determináveis
por
Comissão de Inquérito - Artigo 46,
§

2.º.

DIMINUIÇÃO do prazo do Expediente - Art. 73, § 3. 0 •
DIPLOMACíA - ;Art. 24, II.
DIPLOMAS reconhecidos pelo Presidente no início de legislatura
Art. 20, § 2.0 •
DIREÇÃO da polícia da Câmara
Arts. 19, VI, d e 200, parâgrafo
único.
DIREÇÃO de sessão da terceira sessão preparatória - Art. 4. 0 •
DIREÇÃO do mais idoso nas comissões - Art. 53.
DIREÇÃO do Presidente da Câmara
a da reunião desta e Comissão Geral com a presença de Ministro de
Estado - Art. 196.
DIREÇÃO dos serviços administrativos da Câmara - 1Art. 15.
DIREÇÃO dos serviços administrativos da Câmara - Art. 16, parágrn.fo único.
DIREÇÃO dos serviços da Câmara
- Art. 16, II.
DIREÇÃO dos trabalhos da Câmara
antes da eleição de novo Presidente
- Art. 5. 0 , § 2. 0 •
DIREÇÃO dos trabalhos das comissões - Art. 53, § 1.0 •
DIREÇÃO dos trabalhos da sessão
preparatória inicial de cada zegisArt. 1.0 , § 1. 0 •
Zatura DIREÇÃO dos trabalhos legislatfoos
- Art. 15.

DIREÇÃO suprema do Presidente o
policiamento - Art. 200.
DIREITO administrativo na competência da Comissão de Constituição e Justiça - 1Art. 28, § 1. 0 •
DIREITO aeronáutico na competência da Comissão de Constituição e
Justiça - Art. 2. 0 , § 1. 0 •
DIB:EITO à palavra do relator em
encaminhamento de votação - Artigo 152, § 3. 0 •
DIREITO a subsúl.io do que falta às
sessões - Art. 178, § 3. 0 •
DIREITO a subsídio, o que o não tem
- Art. 178, § 4. 0 •
DIREITO a subsídio, os que se consideram presentes na Câmara - Artigo 178, § 3. 0 •
DIREITO CIVIL na competência da
Comissão de constituição e Justiça
- Art. 28, § 1. 0 •
DIREITO COMERCIAL na ccmpetência da Comissão de Constituição
e Justiça - L'l.rt. 28, § 1.º.
DIREITO de réplica do relator, na
comissão - Art. 40, § 9:>.
DIREITO DE VOTO do Presidente
em reunião da Mesa - Artigo 19,
IV, b.
DIREITO do trabalho - Artigo 28,
§

5.º.

DIREITO ELEITORAL na competência da Comissão de Constituiçfio
e Justiça - 1.'1.rt. 28, § V.
DIREITO FISCAL na competê:icia
da comissão de constituição e Justiça - 1Art. 28, § 1.0 •
DIREITO PENAL na competência
da Comissão de Constituição e Justiça - Art. 28, § 1. 0 •
DIREITO PROCESSUAL na competência da Comissão de Constituição
e Justiça - Art. 28, § i.o.
DIREITOS e deveres do mandato de
Deputado - Art. 28, § 1.0 •0
DIRETRIZES da política nacional Art. 103, § 2. 0 •
DISCIPLINA para a oratoria - Artigo 71.
DISCORDANCiiA da
Comissão de
Constituicão e Justiça sôbre decisão da Mesa quanto à inconstitucionalidade ou anti-regimentalidade de provosicão - Art. 84, § 4. 0 •

112 ·DIMINUIÇAO da despesa pública Art. 28, § 4. 0 •

DISCUSSAO de indicação, prazo Art. 135, § 1.0 , III.

DISCURSO com aparte paralelo é
inadmissível - Art. 134, § 2. 0 , II.

DISCUSSÃO de orçamento náo 7;ermite
prorrogação de prazo pera
orador - Art. 135, § 4. 0 •

DISCURSO dado por terminado Art. 70, V:III.
DISCURSO de representante de outro Poder, requerimento de inscrição nos Anais - Art. rn2, § 1.º, IV.

DISCUSSÃO de parecer da Comissão
de Economia - Art. 1J3, § 4.0 •
DISCUSSÃO de parecer em comissão
- Art. 40, § 8. 0 •

DISCURSO publicado como se fôra
lido - Art. 87, § 4.0 •

DISCUSSÃO de parecer em comissão, encerramento - Art. 40, § 10.

DISCURSOS infringentes do
mento - Art. 19, V, a.

DISCUSSÃO de parecer em comissão,
os que podem falar - Art. 4{), § 9. 0 •

Regi-

DISCURSOS em sessão secreta, cena
são arquivados - Art. 73, § 12.
DISCURSOS lidos -

Art. 87,

§

3.0 •

DISCURSO não apanhado pela taquigrafia - Art. 19, I, i.
DISCURSO publicados
Art. 87, § 2. 0 •

por

extenso

DISCURSO publicado sem revisão - Art. 87, § 1.º.
DISCUSSAO, adiamento DISCUSSAO, conceito -

Art. 136.
Art. 126.

DISCUSSAO conjunta de requerimentos - Art. 155, § 9.0 •
DISCUSSAO da ata de reunião de
comissão - Arts. 38, I, e 54, IV.
DISCUSSÃO da matéria a isso destinada - Art. 19, I, t.
DISCUSSAO de matéria em votação,
alegação de não a ter acompanhado para se escusar de votá-la Art. 128, § 3.0 •
DISCUSSÃO das proposições gos 126 a 137.

Arti-

DISCUSSÃO de Anexo ao projeto de
Orçamento - Art. 169, XI.
DISCUSSÃO de emenda à ConsWuição, encerramento - L'l.rt. 182·, s 5.º.
DISCUSSÃO de emenda à Constituição - 1Art. 182, § 6.0 •
DISCUSSÃO de emendas do Senado
a projeto de orçamento, prazo para
os oradores - Art. 172, III.

DISCUSSÃO de parecer, prazo tigo 135, § 1. 0 , IV.

Al'-

DISGUSSÃO de prazo não reg1üado
de modo especial - Art. 135, § 2. 0 •
de projeto de reforma
do Regimento Interno, primeira Art. 184, § 3.0 •

DI~CUSSÃO

DISCUS,SÃO do projeto de reforma
do Regimento Interno, segunda Art. 184, § 4.0.
DISCUSSAO de projeto em regime
de urgência - Art. 121, I.
DISCUSSAO de projeto em regime
de urgência, prazo Artigo 135,
§ 1.º, I.
DISCUSSÃO de proposição com pareceres favoráveis, prazo Artigo
135, § 1.0, V.
DISCUSSAO do projeto emendado
no Senado - Art. 121, III.
DISCUSSÃO dos projetos de créditos especiais solicitados Artigo
121, VI.
DISCUSSÃO dos projetos de iniciativas de Comissão, ou da 1\fesa Art. 121, V.
DISCUSSAO de projeto de orçam~n
to, destaque de emendas Artigo 174.
DISCUSSÃO de projeto de orçamento por partes e anexos - Artigo
170, XIII.
DISCUSSÃO de projetos de resolcição - Art. 121, VIII.
DISCUSSÃO de projetos oriundos do
Senado - Art. 121, III.
DISCUSSAO de proposição urgente
em Ordem do Dia - Art. 159, § 4. 0 •

-
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DISOUSSAO de redação final emendada - Art. 154, § 7.0 •

DISCUSSAO
Wl, VII.

DISCUSSAO de redação final, encerramento - Art. 154, § 9. 0 •

DISOUSSAO por partes com a aquiescência do plenário - Art. 127, parágrafo único.
DISCUSSAO por partes de proposição, prazo - Art. 135, § 5. 0 •

DISCUSSAO de redação final, os que
Artigo
dela podem participar
154, § 8. 0 •
DISCUSSAO de redação final, prazo
- Art. 154, § 8. 0 •
DISCUSSAO de requerimentos, preferência - Art. 155, § 8. 0 •
DISCUSSAO dos projetos sôbre decisões do Tribunal de Contas
Art. 121, VII.
DISCUSSAO e aprovação de ata de
sessão - Art. 88, § 2. 0 •
DIECUSSAO encerrada a requerimento - Art. 137, § 2. 0 •

DISCUSSAO encerrada por não se
ter inscrito orador Art. 137,
§ 1.º.
DISCUSSAO, encerramento normal
Art. 137.
DISOUSSAO e votação de pareceres
assentados em reuniões secretas de
comissões - Art. 36, § 6. 0 •
DISCUSSAO e votação de parecer
sôbre procedimento
incompatível
com 0 decôro parlamentar - Artigo 191, § 3. 0 •
DLSOUSSAO e votação de propo,;icão
sem parecer escrito, inadm-issibilidade - Art. 115 .
DISCUSSAO e votação simultànea
de matéria urgente em mais de
uma Comissão - Art. 38, § 3. 0 •
DISCUSSAO global das emendas do
Senado a projeto de orçamento
Art. 121, II.
DISCUSSAO ou votação de projeto
prejudicadas pela aprovação ou rejeição de outro - Art. 165, a.
DISOU.SSAO ou votação prejudicadas de proposição anexada a outrn
aprovada, ou rejeitada Al'tigo
165, c.

DISCUSSAO,
go 155.

por

Artigo

partes -

preferência

Arti-

-

DISCUSSAO, preferência para a votacão de requerimento de adirtmento ·_ Art. 155, § 6. 0 •
DISCUSSAO prévia de projeto tigo 125.

A::-

DISCUSSAO prévia de proposição
com parecer pela inconstitucionalidade Art. 23, § 1.0 , 2.ª parte.
DISCUSSAO prévia não admite emenda - Art. 110.
DISCUSSAO prévia não admite votação por escrutínio secreto - Artigo 147, § 3. 0 , III.
DISCUSSAO prévia, prazo 135, § 1.0 , IT.

.Artigo

DISCUSSAO prévia, votação englobada da proposição - Art. 148.
DISCUSSAO, requerimento de adiamento - Art. 104, VIII.
DI.SCUSSAO, requerimento de encerramento - Art. 104, IX.
DISOUSSAO sôbre o conjunto da
proposição - Art. 127.
DISICUSSAO única, votação go 149.
DISCU.SS~ES,

Art. 121.

Arti-

dua_.s para projetos -

DISPENSA do avulso para v..otação
de redação final - Art. 101, XIV.
DISPENSA de chamada em verificação de votação - Art. 141, § 4. 0 •
DISPENSA de exigência regimentais
para inclusão
de
proposição ern
Ordem do Dia logo após a que estiver em regime de urgência - Artig·o 162.

DISPENSA de exigências regi.menDISCUSSAO ou votação prejudicada
tais para a urgência - Art. 157.
por semelhança com outra considerada inconstitucional - Art. 165, b.
DISPENSA de impressão da redação
.
final - Art. 154, § 5. 0 •
DISCUSSAO para os pro7etos cum
.
_
pareceres unânimes favoráveis - DISPENSA de zmpressao para a reArt. 121, II.
dação final - Art. 104, X.

-

IH: -

DISPENE•A de interstício entre aprovação e discussão subseqüente Art. 133.
DISPENSA de leitura e de publicação de emendas do Senado ao projeto de orçamento - Art. 170, I.
DLSPENSA de leitura de parecer em
comissão - Art. 40, § 8. 0 •
DISPENSA de leitura em comissão
- Art. 38, § 2. 0 •
DISPENSA
de novo
compromisso
para o Suplente que já o prestou 0
0
Art. 3. , § 3.
DISPENSA de interstício, requerimento - Art. 101, XIII.
DLSPENSA de leitura do processo de
prestação de contas do Presidente
da República - Art. 176.
DISPENSA de redação final em projeto de orçamento Artigo 169,
XVII.
DISPENSA de relatório em parecer
sóbre emenda - Art. 113, § 3.0 •
DISPOSIÇÃO exclusiva da Mesa a
fôrça pública e os agentes da volícia com os requisitados para a Câmara - Art. 2{)0, parágrafo único.
DISPOSIÇÕES em contrário
gadas - Art. 206 .

re110-

DIEPOSIÇõES finais e transitórias
- A;:ts. 205 e 206.
DISPOSIÇÕES gerais sôbre a Mesa
- Arts. 15 a 27.
DISPOSIÇÕES gerais sôbre comissões - Art. 22.
DISPOSIÇÕES gerais sôbre Mesa -Arts. 15 a 17.
DISPOSIÇÕES Preliminares - Artigos 1.º a 14.
DISPOSIÇôES regimentais sôbre votação por processo mecânico - .l\rtigo 206, parágrafo único.
DISPOSIÇÕES transitórias Artigos 2J<5 e 206.
DISPOSITIVO que não corresponde
à tributação vigente não pode figurar em projeto de orçamento Art. 167, II.
DISPOSITIVO que não indique especificadamente o total da receita
cuja arrecadação autorize, n:'io pode
figurar em projeto de orçamento
Art. 167, I.

DISPOSITIVO que autorize, ou consigne, dotação para cargo, ou função, efetivo ou não, ou repartiç:ão_,
não criadas, anteriormente, em lei,
não pode figurar em projeto de orçamento -- Art. 167, V.
DISPOSITIVO que consigne despesa
para exercício diverso daquele que
a lei vai reger não. pode figurar em
projeto de orçamento
Artigo
167, III.
DISPOSITIVO que consigne em projeto de orçamento verba para o pagamento de exercícios findos - Artigo 167, III.
DISPOSITIVO que dê ao produto de
impastos, taxas ou quaisquer tributos, criado para fins determ>naaos,
aplicacão diferente da prevista na
lei que os criou não pode íig 11rar
em projeto de orçamento - Artigo
167, VII.
DISPOSITIVO que não caiba direta
e precisamente na lei. de orçamento
não pode figurar no respectivo projeto - Art. 167, VI.
DISPOSITIVOS que tenha caráter
de proposição principal não pode
figurar em projeto de orçamento Art. 167, IV.
DISPOSITIVOS
inadmissíveis
no
projeto de orçamento - Art. 167.
DISTRIBUIÇÃO de águas para irrigação - Art. 28, § 2.0 •
DISTRIBUIÇÃO de atribuições às
Secretarias - ~!\.rt. 21, § 1.º.
DISTRIBUIÇÃO de emenda à Constituição - Art. 182, § 1. 0 •
DISTRIBUIÇÃO em avulsos de balanço e pareceres relativos às r.ontas
do Presidente da República - Artigo 176.
DISTRIBUIÇÃO em avulsos de pareceres sôbre as emendas e projeto
de orçamento - L!\.rt. 169, IX.
DISTRIBUIÇÃO em avulsos dos projetos com pareceres publicados Art. 122.
DISTRIBUIÇÃO de avulso indispensável em urgência - Art. 157, parágrafo único, II.
DISTRIBUIÇÃO de emendas às Comissões - Art. 109.
DISTRIBUIÇÃO de matéria dispensada de leitura nas comissões Art. 38, § 2. 0 •

115 DISTRIBUJ:ÇAO de matéria aos relatores - Art. 38, III.
DISTRIBUIÇAO de matéria a relator e revisor - Arts. 40 e 54, VI.
DISTRIBUIÇAO de matéria às Comissões - Art. 48.
DISTRIBUIÇAO de matéria que depende pe parecer - Art. 19, IV, c.
DISTRIBUIÇAO de parecer sôbre as
emendas a projeto de reforma do
Regimento Interno - Art. :84,
§ 3.º.
DISTRIBUIÇAO de projeto às Comissões - Art. 116.
DISTRIBUIÇAO às Comissões de projetos originários da Câmara, emendados no Senado - Art. 29.
DISTRIBUIÇAO de proposição às Comissões - Art. 50.
DISTRIBUIÇAO dos Anais da Câmara - Art. 87, § 9. 0 •
DISTRIBUIÇAO em avulsos, condição para prioridade - Art. 163, III.
DISTRIBUIDOR de matéria nas Comissões - Art. 48.
DIVLSAO da matéria nos projetos Art. 98.
DIVISAO da matéria para estudo
na Comissão - Art. 40, § 18.
DIVISAO do projeto de Orçamento
Art. 166.
DIVISAO dos projetos -

Art. 98.

DIVISAO do subsídio em duas partes - Art. 178.
DIVISAO em turmas das comis3ões
- Art. 37.
DO ADIAMENTO
Art. 136.

da

discussêio -

DO ADIAMENTO da votação tigo 153.
DO APARTE -

Ar-

Art. 134.

DO COMPARECIMENTO de Ministros de Estado - Arts. 194 a 198.
DOCUMENTO de outro Poder, requerimento de inscrição nos Anais
- Art. 102, § 1. 0 , IV.
DOCUMENTO não pode ser transcrito em comunicação escrita - Artigo 74, § 5. 0 •
DOCUMENTO, requerimento de requisição - Art. 102, § 1.0 , I.

DOCUMENTO dirigido à Câmara, comunicação e destino Artigo 74,
§ 3.º.
DOCUMENTOS discutidos e votados
em reunião secreta de comissõea - Art. 36, § 7. 0 •
DOCUMENTOS não oficiais, sua publicação - Art. 19, V, b.
DOCUMENTOS sôbre proposição, publicação
Art.
94, parágrafo
único.
DO ENCAMINE;AMENTO da votttção
- Art. 152.
DO ENCERRAMENTO da diSCl!/;;;t'ío
- art. 137.
DO EXPEDIENTE - Arts. 73 e 74.
DOIS DE FEVEREIRO de ano inicial
de legislatura - Art. 3. 0 •
DO MÉTODO de votação e do destaque - Arts. 148 a 151.
DO ORÇAMENTO 174.

Artigos 165 a

DO REGIMENTO INTERNO tigos 184 e 185.
DOS IMPEDIMENTOS
sões - Art. 57.
DOS LíDERES -

nas

comi.s-

Arts. 8. 0 a 14.

DOS óRGAOS da Câmara 15 e 60.
DOS PARECERES 115.
DOS PRAZOS -

Ar-

Artigos

Arts.

113

a

Art. 135.

DOS PROCESSOS de votacão tigos 140 a 147.
,

Ar-

DOS PROJETOS
Arts. 95 a 98.
DOS PROJETOS de crédito - Artigos 179 a 181.
DOS PROJETOS de leis periódicas Arts. 166 a 178.
DOS PROJETOS de leis perióriicas
e de crédito - Arts. 166 a 181.
DOS REQUERIMENTOS Artigos
100 a 106.
DOS REQUERIMENTOS sujeitos a
daspacho. do Presidente Artigos 101 a 103.
DOS REQUERIMENTOS sujeitos ao
plenário - Art. 104 a 106.
DOS SECRETARIOS e das atas tas
comissões - Arts. 59 e 60.

116 DOS SERVIÇOS administrativos Art. 204.

EDI'FíCIO da Câmara, policiamento
- Art. 200.

DOS SUBSÍDIOS e ajuda ele custo
- Arts. 177 e 178.

EDUCAÇÃO -

DOS TRABALHOS das cm; !ssões Arts. 37 a 47.
DUAS DISCUSSÕES para os projetos - Art. 121.
DUAS VIAS p(l);a pareceres e votos
- Art. 40, § 2J.
DURAÇÃO do Expediente 63, I.

Artigo

DURAÇÃO das comissões permanentes - Art. 22, I.
DURAÇÃO das comissões
rias - Art. 22, II.

temporá-

DURIAÇÃO das reuniões das comissões - Art. 35, § 4. 0 •

EDUCAÇÃO
24, IV.

Art. 28, § 3. 0 •

e

Cultura -

Artigo

EFEITO durante a sessão legislativa de perda de lugar em comissão
- Art. 58, § 4. 0 •
e regularidade dos trabalhos legislativos - Att. 16, parágrafo único.

EFICI~NCIA

Eh\BO~AÇÃO

Art. 154.

da 1 edação final -

ELABORAÇÃO do orçamento, nurmas - Art. 169.
ELABORAÇÃO do Regimento comum - Art. 34, parágrafo único.

63 e

ELABORAÇÃO do Regulamento dos
Serviços Administrativos t"ta Câmara - Art. 16, XI.

DURAÇÃO de sessão extraordinária
da Câmara - Art. 64, § 2. 0 •

ELABORAÇÃO orçamentária e reunião das turmas de comissão Art. 37, § 3. 0 •

DURAÇÃO da
parágrafos.

sessão -· Art.

DURAÇÃO do Expediente go 74.

Arti-

DURAÇÃO normal da Ordem do Dia
- Art. 63, II.
DURANTE a sessão, conversação
Art. 70, II.
DúVIDA sôbre a interpretação do
Regimehto - Art. 84.

E
ECONOMIA -

Art. 24, III.

ELECTRIFICAÇÃO rural 28, § 2.0 •
ELEIÇÃO da Mesa -

Artigo

iArts. 4. 0 e 7. 0 •

ELEIÇÃO da Mesa, depois de ultimaaos - Art. 23.
ELEIÇÃO da Mesa em ato único Art. 7. 0 , III.
ELEIÇÃO da Mesa em sessão legislativa posterior à inicial da legislatura - Art. 5. 0 , § 1. 0 •
ELEIÇÃO da Mesa, processo tigo 7. 0 •

Ar-

Artigo 28,

ELEIÇÃO de novo Presidente de comissão - Art. 53, § 2. 0 •

ECONOMIA interna da Câmara, elaboração da redação final de pro;ieto
- Art. 154, § 1.0 •

ELEIÇÃO de Presidentes e Vice-Presidentes de comissões - Art. 53.

ECONOMllA
§ 2.º.

agrícola

-

EDIÇÃO do Regimento Interno, nova
- Art. 185.

ELEIÇAO do mais idoso, em caso de
empate -- Art. 7. 0 , XIV.
ELEIÇÃO do Presidente da Câmara
- Art. 4. 0 •

EDIÇÃO em um volume do Reqimento Interno e demais leis essenciais
à ação legislativa - Art. 183, parágrafo único.

ELEIÇÃO do Presidente e do VicePresidente das comissões - ,_\rtigo
53, § 3. 0 •

EDIFíCIO da Câmara, dllito -- Art
tigo 203.

ELEIÇÃO dos membros da Mesa Art. 4. 0 •

EDIFíCIO da Câmara, nêle não pode
permanecer o espectador que perturbe a sessão - Art. 201, § 3.º.

ELEIÇÃO
dos membros da Mesa,
apuração após a escolha do Presidente - Art. 4.º, parágrafo iínico.

-
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ELEIÇAO dos Suplentes dos Secretários - Art. 4. 0 •
:ITTrEIÇAO em primeiro escrutínio Art. 7. 0 , XI.
ELEITOS e posse -

Art. 7. 0 , XVI.

ELEITOS e sua proclamação tigo 7. 0 , XV.
EMENDA à Ccnstituição 182 e 183.
EMEND.\. à Constituição,
- Art. 132, § 7. 0 •

Ar-

Artigos
aceitação

EMENDA à Constituição, aceita~ão
em duas discussões Art. Í82,
§

7.º.

EMEJ:llDA à Constituição, aprov,1ção
de redação final - Art. 182, § 7. 0 •
EMENDA à Constituição, aviso
votação - Art. 182, § 6. 0 •

da

:EMENDA à constituição, designação
de Comissão Especial - :Artigo 182,
§ 2.º

EMENDA
à
Constituição, número
necessário para a votação - Ji.rtigo 182, § 10.
EMENDA à Constituicão originária
do Senado, andamento Artigo
182, § 9. 0 •
EMENDA à Constituição orzgmarza
do senado aprovada definitivarncn•
te, comunicação a outra Casa d<>
Congresso - Art. 182., § 9. 0 •
"'MENDA à Constit::4ção, parecer
Art. 182, § 3. 0 •
EMENDA do Senado ao projeto de
orçamento, destaque - Art. 173.
EMENDA à Constituição, parecer 1.\rt. 182, § 6. 0 •
EMENDA à Constituição por votação
nominal obrigatória Art. 182,
§ 14.
EMENDA à Constituição, prazo para
cada Deputado na discussão - Artigo 182, § 5. 0 •

:EMENDA u Constituição, devolução
pelo Senado - Art. 182, § 8. 0 •

EMENDA à Constituição, prazo para
o preenchimento de vaga na Comissão Especial - Art. 183.

à Const:tuição, discussão
Art. 182, § 5. 0 •
EMENDA à Constituiçõo, distribuição
- Art. 182, § 1. 0 •
EMENDA à Constituiçãi;;, distrilJui-

EMENDA à Constituição, proposta Art. 182.

EMENDA

-

ção do parecer -

Art. 18:0, § 4. 0 •

EMEND.\ à Constituição em estado
de sítio é vedada - Art. 182.
EMENDA à
Constituição, inclnsão
com parecer em Ordem do Dia 0
Art. 182, § 4. •

EMEND.\. à Constituição, publicação
- Art. 182, § 1.0 •
EMENDA à Constituição, publicação
do parecer - Art. 182, § 4. 0 •
EMENDA
à
Constituição, redação
final - Art. 154, § 1. 0 •
EMENDA à Constituição, rejeição Art. 182, § 11.

EMENDA à Constituição, iniciativa
do Senado - Art. 182, § 9. 0 •

EMEND.\. à
Constituição, rejeição
por maioria absoluta - Artigo 182,
§ 11.

EMENDA à Constituição, leitura do
varecer - Art. 182, § 4. 0 •

EM:ENDA à Constituição, remessa à
Comissão Especial - Art. 182, ~ 2. 0 •

EMENDA à Constituição, Zeitw;a, publicação e distribuição - .\.rtigo
182, § 1.0 •

EMENDA à Constituição, remessa ao
Senado - Art. 182, § 7. 0 •

EMENDA à Constituição não admite
apresentação de proposição acessória - Art. 182, § 5. 0 •
'<:MENDA à Constituicão não admite
subemenda - Art. Í82, § 3. 0 •
EMENDA à Constituição não se arquiva - Art. 91, I.
EMENDA à Constituição na sessão
legislativa seguinte
Art. l82,
§ 8.º.

EMENDA à constituição, ultimação
- Art. 182, § 8. 0 •
EMENDA aditiva - Art. 107, § 4. 0 •
EMENDA apresentada a substitut.ivo,
ordem de preferência na ,,;atação
- Art. 155, § 3.0 •
EMENDA apresentada em comissão
a outra - Art. 107, § 6.0 •
EMENDAS a projeto de reforma do
Regimento Interno
Art. 184,
§ 2.º.

-
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EMENDA a projeto de reforma do
Regimento
Interno em
segunda
discussão - L\rt. 184, § 4. 0 •
EMENDAS a projeto em reyime de
urgência, assinaturas - Art. 123.
EMENDA à proposição com a discussão reaberta - Art. 128.
EMENDA a proposição urgente tigo 159, § 5.0 •

lir-

EMENDA modificativa preferência
na votação - Art. 155, § 3. 0 •
EMENDA não aceita a projeto de orçamento - Art. 168.
EMENDA ou subemenda a proposição urgente, publicação obrigatória
- Art. 159, § 5. 0 •
EMENDA, preferência na votação Art. 155, § 3-:0 ·;

EM:ENDÀ à redação finaz
go 112.

Arti-

EMENDA prejudicada pela· aprovação
ou rejeição de outra - Art. 165, e.

EMEND.\ à redacão final
go 154, § 6. 0 •

Arti-

EMENDA prejudicada por oposta a
outra, ou a dis'llositivos já aprovados - Art. 16L, f.
EMENDA que aumente ou recl~tza
dotação destinada ao pagamento di:
estipêndio ou vantagem de nat<1, reza pessoal não será aceita em
projeto de orçamento
- :Artig··~
168, II.
EMENDA que crie ou suprima carr;u,
ou função, ou lhes modifique a nomenclatura não será aceita em pro··
jeto de orçamento - Art. 168, TI.
EMENDA que não indique o Pod:!1',
Ministério ou órgão administrativo
a que pretenda referir-se, on a dotação que deseje alterar, ou insUtuir, não será aceita em projeto tte
orçamento - Art. 168, IV.
~NDA que transponha dotação d€
um para outro Ministério, ou órqão
administrativo, não será aceita em
projeto de orçamento
Artigú
168, v.
EMENDAS - Arts. 107 a 112.
EMEND.\S admitidas ao projeto de
orçamento, publicação
Arti1,:o
169, VI.
EMENDAS ao projeto de lei orçqmentária,
prorrogação
de prazr.
para apresentação de parecer -Art. 1{)4, II.
EMENDAS ao projeto de orçamento
com pareceres, publicação - Artlgo 169, IX.
EMENDAS ao projeto de orçamento,
parecer - Art. 169, VII.
EMENDAS ao projeto de orçamento.
recebimento - 1Art. 169, V.
.
EMENDAS ao projeto de subs:dio Art. 177, § 2. 0 •
EMENDAS a projeto de subsídio.
improrrogabilidade de prazo para
apresentação de emendas - Artigo
177, § 2. 0 •

EMENDA à redação final, precedência na votação - Art. 154, § 9.0
EMENDA com acréscimo de despesa
em 'i;J'Ojeto de orçamento só é Cidmissíi;sl
em
plenário Artigo
170, VI.
EMENDA, conceito -

Art. 107.

EMENDA constitucional,
Especial - Art. 31, I.

Comissão

F.MEJ\"'DA constituída de varzas par-

tes que devam ser redigidas como
emendas distintas não será aceita
em projeto de orçamento - Artigo
168, III.

EMENDA
de comissão vota-se no
grupo das de parecer favorável -Art. 149.
EMEl\TDA de crédito não pedido a
projeto de crédito solicitado por
Mesa de Casa do Co'Tl(Jresso ou pelo
Poder Executivo não é admissível
- Art. 179, § 2. 0 •
EMENDA !!estacada, encaminhamento da votação - Art. 152, § 5. 0 ,
EMEND.\ destacada para constitui\
projeto a:utônomo a quem compete
a redação Art. 111, parágrafo
único.
EMENDA aestacada para constituir
proposição autônoma - Art. 111.
EMENDAS, distribuição às comissões
- Art. 109.
EMENDAS em
discussão
prevza,
inadmissibilidade - Art. 110.
EMENDA impertinente à proposição,
sua recusa -1Art. 19, II, e.
EMENDA modificativa §

5.º.

EMENDA
Art. 43.

oferecida

Artigo 1J7,

em comissão -

119 EMENDA a projeto de subsídio, prazo para parecer - Art. 177, § 2. 0 •
EMENDAS a projeto de subsidio, recebimento - Art. 177, § 2. 0 •
EiVJ:ENDAS a projeto de subsidio, remessa à Comissão de Finanças Art. 177, § 2. 0 •
EMENDAS a proposição de iniciativa
de outro Poder - Art. 108, parágrafo único.

EMENDAS, indicação da existência
na publicação da proposição - Artigo 94, VI.
EMENDAS oferecidas pelo relator Art. 113, § 2. 0 , II.
EMENIHS recusadas ao projeto de
orçamento, publicação
Artigo
169, VI.
EMENDA substitutiva § 3.º.

Artigo 1{)17,

EMENDAS, cc,1:,J deve ser o parecer
- Art. 113, § 3. 0 •

EMENDA substitutiva, preferência
na votação - Art. 155, § 3.º.

ENIBNDAS com o m<>:l'::,J fim, em
relação à mesma localidade, e prnjeto de orçamento - Art. 170, V.

EMENDA supressiva -

EMENDAS, como são § 1.º.

Artigo 107,

EMENDAS do Senado à Constituição,
rejeição - Art. 182, § 12 .
EMENDA do Senado à Constituição
aprovação definitiva - ·Art. 182,
§

9.º.

E.!VIENDAS do Senado ao projeto de
orçamento - Art. 172.
EMENDAS do Senado ao projeto de
orçamento, destaque - Art. 173.
EMEND.\.S do senado ao projeto de
orçamento, dispensa de leitura e
de publicação - Art. 172, I.
EMENDAS do Senado ao projeto de
orçamento, encaminhamento à Comissão - Art. 170, I.
EMENDAS do Senado ao projeto de
orçamento, número de oradores
Art. 172, III.
EMENDAS do senado a projeto C,e
orçamento,
votação
Artigo
172, IV.

§

2.º.

Artigo

ln7,

EMENDA supressiva, preferência na
votaçção - Art. 155, § 3.0 •
EMENTA enunciativa do objeto de
projeto - Art. 98.
EMENTA em projeto de outro Poder
- Art. 98, § 4. 0 •
;EMENTA na proposição Artigo
94, III.
EMIG.RAÇAO -

Art. 28, § l.º.

EMPATE; eleição do mais idoso
1.\.rt. 7. 0 , XIV.
EMPATE em comissão §

2.º.

Artigo 54,

EMPATE em comissão em matéria
urgente - Art. 54, § 2. 0 •
EMPATE e votação pelo Presidente
da Câmara - 1Art. 19, § 1. 0 •
EMPRll;STIMOS
28, § 8. 0 •

externos -

EMPRll;STIMOS públicos
28, § 4.0 •
EMPRESAS paraestatais
28, § 11.

·Artigo
Artigo
Artigo

EMENDAS do Senado, preferencia
na Ordem do Dia - Art. 80, § 3. 0 •

ENCADERNAÇÃO dos atos das reuniões das Comissões Artigo 60,
§ 3.º.

EMENDAS a parecer sôbre as contas do Presidente da República Art. 19, I, n.

ENCADERNAÇÃO das atas manu3critas ou dactilografadas das sessões - Art. 88, § 1.0 •

EMENDAS ao parecer sôbre prestação de contas do Presidente da República - Art. 176, § 2. 0 •

ENCAMINHAMENTO à comissão de
emendas do. senado ao projeto cie
orçamento - Art. 172, I.

EMENI:üS e justificações, publicação - Art. 94, parágrafo único.

ENCAMINHAlVIENTO
cumento de reunião
missão - Art. 36, §
ENCt\.MINHAMENTO
Art. 80, VI.

EMENDAS
go IQ.8.

inadmiss·~veis

Arti-

à Mesa de dosecreta de Co-

7 .0 •
da votação -
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ENCAMINHAMENTO de recurso contra decisão do Presidente à C1,:1:.:Ssão de Constituição e Justiça Art. 17, parágrafo único.
ENCAMINHAMENTO de requerimento à Comissão de Economia - Artigo 103, § 1.0 •
ENCAMINHAMENTO da votação
Art. 152.
ENCAMINHAMENTO de votacão de
emendas sem parecer ao profeto de
orçamento - Art. 169, XII.
ENCAMINHAMENTO de votação de
projeto de orçamento sem par0cer
- 1.\rt. 169, XII.
ENCAMINHAMENTO de votação de
recurso contra indeferimento de requerimento de informações - Artigo 102, § 6. 0 •
ENCAMINHAMENTO de votação de
requerimento - Art. 1C4.
ENCAMINHAMENTO de votação de
requerimento de convocação de 111inistro de Estado - Art. 104, § 1.º.
ENCAMINHAMENTO de votação de
requerimento de prioridade, os que
o podem fazer - Art. 164.
ENCAMINHAMENTO de votacão de
requerimento de urgência - , Artigo
158, parágrafo único.
ENCAMINHAMENTO de votação de
requer.~· ··,~nto de urgência, os que
o podem falar - Art. 153, parágrafo

único.

ENCAMINHAMENTO de votação de
requerimento por dois Deput'.trlos
- Art. 105.
ENCAMINHAMENTO de votacão de
requerimento, quantos deputados
podem falar - Art. 104.
ENCAMINHAMENTO de votação é
feito de uma só vez para cada proposição, nela incluídas as proposições acessórias - Art. 152, § 3. 0 •
ENCAMINHAMENTO de votação cm
regime de ur,Jência, prazo - Artigo 152, § 1.0 •
ENZAMINHAMENTO de votacão e
questão de.ordem - Art. 152, ,§ 2. 0 •
ENCAMINHAMENTO de votação nc7o
admite aparte - Art. 134, § 2. 0 , III.
ENCAMINHAMENTO de votação parcelada de proposição Art. 152,
§

4.º.

ENCAMINHAMENTO
da
votacão
pelo relator para esclarecer parecer - Art. 115, § 2. 0 •
ENCAMINHAMENTO
de
prazo - Art. 152, § 1.0 •

votação,

ENCAMINHAMENTO
suspenso de
requerimento de informações - Artigo 102, § 7.0 •
ENCARGOS determinados 'IJOr Presidente de Comissão Artigo 59,
§ 1. 0 , IV.
ENCERRAMENTO da discussão
Arts. 76 e 137.
ENCERRAMENTO
da discussão de
emenda à Constituicão Artigo
,
182, § 6. 0 •
ENCERRAMENTO da discussão ãe
parecer na Comi•são Art. 40,
§ 10.
ENCERRAMENTO de discussão de
parte, ou mais, do projeto de orçamento - Art. 169, XIV.
ENCERRAMENTO da Ordem do Dia
- Art. 78.
ENCERRAMENTO da Ord.tr., do Dia,
o que segue - Art. 78.
ENCERRAMENTO de discussão de
proposição urgente em Ordem do
Dia - Art. 15'.l, § 4. 0 •
ENCERRAMENTO de discussão
redação final - Art. 154, § 9. 0 •

de

ENCERRAMENTO de discussão e
imediata votação - Art. 138, § 5. 0 •
ENCERRAMENTO de discussão pelO
decurso dos prazos regimentais Art. 137.
ENCERRAMENTO de discussão por
falta de orador - Art. 76, § 2. 0 •
ENCERRAMENTO de discussão por
não haver orador inscrito - Artigo
137, § 1.º.
ENCERRAMENTO da discussão por
partes da proposição - Artigo 137,
§

3.º.

ENCERRAMENTO de discussão, requerida Art. 137, § 2. 0 •
ENCERRAMENTO de discussão requerimento - Art. 104, IX.
ENCERR1.\MENTO de exposição oral
de Ministro de Estado
Artigo
198, § 2.0 •
ENCERRAMENTO de primeira discussão de proje:·o de
reforma do
Reuimento Interno - Art. 184, § 3.0 •

121 ENCERRAMENTO de segunda discussão de projeto de reforma ão
Re,gimento Interno Artigo 184,
§

4.º.

ENCERRAMENTO de votação nominal - Art. 142, § 4. 0 •
ENCERRAMENTO normal de discussão - Art. 137.
ENCERRAMENTO vedado de discnssão de <~ ::aida à Constituição Art. 182, § 5. 0 •
ENGLOBAMENTO dos créditos tolicitados pelo Poder Executivo - Artigo 179.
ENTENDIMENTO com o senado
para a constituição de Comissão
Mista - Art. 34.
ENTIDADES paraestatais
- Art. 28, § 11.

da

União

ESCLARECIMENTOS da com:'.ssão
sôbre parecer, emendas e informações em processo de contas do Presidente da República - Artigo l'i6,
§

3.º.

ESCOLHI.\ de sucessor do Presidente
de Comissão - Art. 53, § 2. 0 •
ESCOLHA por Ministro de Estado
convocado dei dia e hora para comparecimento Art. 194.
ESCRIVÃO no inquérito sôbre delito
na Câmara - Art. 2:J3, § 2. 0 •
ESCRUTINADORES para a .1puração de eleição - Art. 7. 0 , parágrafo único.
ESCRUTíNIO secreto, casos em que
não é admissível - Art. 147, § 3. 0 •
ESCRUTíNIO secreto determinado
pela Constituição - Art. 147, § 1. 0 •

ENTRAD1.I\. e saída de qualquer matéria em -Comissão Artigo 59,
§ 1.º, I.
ENTRADA em Ordem do Dia de projeto em regime de urgência - Artigo 123.

ESCRUTÍNIO secreto inadmissível
nas deliberações sôbre questão de
ordem - Art. 147, § 3. 0 , I.

E'NTRADA, extradição e expulsão de
estrangeiros - Art. 28, § 1.0 •

ESCRUTíNIO secreto,
processo de
votação - Art. 140, III.

ENTREGA em sigilo à Mesa de documentos por Presidente de Comissão - Art. 36, § 7. 0 •
ENUNCIAÇÃO coletiva da Câmara
- Art. 18.
ENUNCIAÇÃO da vontade leg~slativa
em projeto - Art. 93, § 2. 0 •
ÉPOCA de requerimento de desarquivamento - Art. 91, § 2. 0 , II.
ERRATA para discursos - Artigo
87, § 1.0 •
1':RRO manifesto em autógrafo do
Senado - Art. 154, § 11.
:ERRO na publicação de proposição
de discussão adiada - Artigo 136,
§

3.º.

ERROS e omissões em discursos
Art. 87, § 1.0 •
ESCLARECIMENTO em plenário de
razões do parecer - Art. 145, § 2. 0 •
ESCLARECIMENTO oral por lvlinistro de Estado, prazo Art. 198,
§

3.º.

ESCLARECIMENTO
por Deputado,
comissão, sôbre o projeto de orçamento - Art. 170, III.

ESCRUTíNIO secreto e relação de
Deputados - Art. 2.º, § 5. 0 •

ESCRUTíNIO secreto, votação velo
Presidente da Câmara - Artigo 19,
§ 1.º.
ESCUSA para não tomar parte nas
votações de plenário - Artigo :37,
§

3.º.

ESGOTAMENTO da hora de sessão
interrompe a votação - Art. 137,
§ 6.º.
ESGOTAMENTO da primeira parte
da sessão - Art. 74.
ESGOTAMENTO do prazo destinado
à leitura, em sessão, de ata c de
documentos - Art. 74, § 4. 0 •
ESGOTAMENTO do prazo do relator
- Art. 4{}, § 2.0 •
ESGOTAMENTO de prazo para varecer - Art. 40, § 22.
ESGOTAMENTO dos prazos para :µarecer, avocação da proposição pelo
Presidente da Comissão - _l\.rtigo
40, § 3. 0 •
ESGOTAMENTO do tempo de que
dispõe o orador - Art. 19, I, q.
ES~CIES

89, § 1. 0 .

de

proposição -

Artigo

122 ESPECTADORES que perturbarem a
sessão - Art. 2()1, § 3. 0 •
ESTABELECIMENTO de linhas divisórias ou de fronteiras - Artigo 28,
§

8.º.

ESTABELECIMENTO ou exploração
de indústrias que interessam à segurança do pais - L\rtigo 28, § 1().
ESTABILIZAÇAO de preços dos produtos agricolas - Art. 28, § 3.'.
ESTADO DE SíTIO -

Art. 117, IJ..

ESTADO de sítio e emenda à Constituição - Art. 182.
ESTADO de sítio e intervenção federal em Estado, ordem de preferência com projeto ur,gente - 1Artigo 154, § 1.0 , II.

EXERCíCIO findo, verba no projeto
de orçamento - Art. 168, III.
EXIG:lllNCIAS indispensáveis para a
urgência Art. 157, parág["afo
único.
EXIGl!:N.CIAS
para
a eleição da
Mesa, ou preenchimento de vaga
nela - Art. 7•.

entrada, extradiArt. 28, § 1.0 •

EXIG:ll:NCIAS para o encerramento
de discussão rfQ.uerida Artigo
137, § 2•.

28, § 1(}.

EXALTAÇAO nos debates de comissão Art. 54, VIII.
EXAME de reclamação sôbre a relação dos Deputados ou dos Suplentes, no início da Legislatura ·- Artigo 3. 0 , § 1.0 •

EXAME e assentc.er..~nto de provirlências sôbre o trabalho legislativo Art. 55.
EXCESSO cometido pelo Deputado Art. 202.
EXCLUSAO da ata das palavras do
Deputado que não indicar as disposições em que se assenta questão
de ordem - Art. 84, § 7''·
EXCLUSAO do pagamento da varte
variável do subsídio devido por sessões extraordinárias de deput.ado Ucenciado - Art. 187.
EXCLUSAO do projeto de orçamento de matéria anti-regimental Art. 19, I, m.
EX-DEPUTADOS, tribuna reservada
- Art. 201, § 1•.
EXECUÇAO de decisões da Mesa Art. 19, IV, d.
EXERCíCIO da
pela Câmara -

EXERCíCIO mais recente de lugar
de Mesa em início de legislatura - Art. 2. 0 , § 1.º.

Artigo

ESTRADAS internacionais ESTRANGEIROS,
ção e expulsão -

EXERCíCIO da Presidência pelo 1.0
ou pelo 2.º Vice-Presidente - .Artigo 20.
EXERCíCIO
das profissões Artigo 28, § 1.º.
EXERCíCIO do membro efetivo de
comissão faz cessar o do substituto
interino - Art. 37, § 2•.

função legislal.iva
Art. 95.

EXPATRIAÇÃO -

Art. 28, § 8•.

EXPEDIÇAO do diploma data de
in~cio do direito a subsídio At·tigo 178, § 1.0 , II.
EXPEDIENTE 73 e 74.
EXPEDIENTE
63, I.

Arts. 63, I, e § 1•,
da sessão

Artigo

EXPEDIENTE das reuniões das comissões, publicação - Art. 59, III.
EXPEDIENTE de comissão,
- Art. 38, II.

leitura

EXPEDIENTE despachado não havendo sessão - Art. 73, § 4•.
EXPEDIENTE, inscrição de orador Art. 74, § B•.
EXPEDIENTE, tempo do orador Art. 74, § 6•.
EXPEDIENTE, tempo de sua duração Art. 74.
EXPEDIENTE, terminação da hora
com orador na tribuna - Artigo
19, I, q.
EXPLICACAO do Presidente sQbre
retificaçdo de ata de sessão - Artigo 74, § 2•.

EXERCÍCIO das funções de revisor
- Art. 40, § 2•.

EXPLICAÇÃO pessoal -

EXERCíCIO da medicina 28, § 9. 0 •

EXPLICAÇÃO
71, VII.

Artigo

-

pessoal

Art. 63, III.
Artigo

EXPLICAÇAO pessoal -

Art.

123
78.

EXPLICAÇAO pessoal em prorrogação da sessão Art. 69, § 2. 0 •
EXPLICAÇAO pessoal,
Art. 78, § 1.0 •

inscrição -

EXPLICAÇAO pessoal, prazo go 78.
·

Arti-

EXPORTAÇAO - Art. 28, § 2. 0 •
EXPOSIÇAO da Mesa sôbre excesso
por Deputado - Art. 202.
EXPOSIÇAO de matéria en:, comissão - Art. 38, § 2. 0 •
EXPOSIÇAO de Ministro de Estado
a itens que lhe foram aprese'!tados antes de seu comparecimento
à Câmara, ou a comissão - Artigo 198.
EXPOSIÇAO oral de Ministro de
Estado, encerramento - Artigo 198,
§ 2.º.
EXPOSIÇõES
à comissão, publicação - Art. 40, § 21.
EXPREJSSAO ofensiva em proposição
- Art. 89, § 3.0 , IV.
EXPRESSÕES infringentes do Regimento - Art. 19, V, a.
EXPULSA:O de estrangeiros - Artigo 28, § 1.0 •
EX-SENADORES, tribuna reservada
- Art. 201, § 1.º.
EXTINÇAO de prazo para devolnção
de papéis de comissão Artigo
41, § 2. 0 •
EXTINÇAO de prazo para parecer
sôbre proposição urgente - Artigo
159, § 3.0 •
EXTINÇAO das comissões temporárias - Art. 22, II.
EXTRADIÇAO de estrangeiros - Artigo 28, § 1.0 •
EXTRAORDINARIAS, sessões - Artigo 61, III.

F

FACULDADES da Comissão ao opinar sôbre qualquer matéria - Artigo 40, § 5.0 •
FAIXA
de fronteiras e segur.mça
nacional - Art. 28, § 10.
FALAR assentado -

Art. 70, IIT.

FALAR contra o vencido 19, I, e.
FALAR da bancada -

A::-tigo

Art. 19, I, b.

FALAR da bancada depende de autorização do Presidente
l\rtigo
70, IV.
FALAR de pé - Art. 70, III.
FALECIMENTO de antigo Chefe ãe
Art. 1J5, I.
Estado estrangeiro FALECIMENTO de antigo aoverra.dor de Estado, ou Território - Artigo 105, I.
FALECIMENTO de antigo congressista Art. 67, parágrafo único.
FALECIMENTO de antigo congressista, requerimento de manifestação
de pesar - Art. 105, I.
FALECIMENTO de antigo Ministro
de Estado - Art. 105, I.
FALECIMENTO de antigo Prefeito
do Distrito Federal - Art. 105, I.
FALECIMENTO de antigo Presidente
do Supremo Tribunal Fed-zral Art. 105, I.
FL\LECIMEN°TO de antigo Presidente ou Vice-Presidente da Repú1ilica
- Art. 1()5, I.
FALECIMENTO de Chefe de Estado
- Art. 67, parágrafo único.
íFALECIMENTO de chefe de poder
- Art. 67, II.
FALECIMENTO de congressista atual
- Art. 67, II.
FALTIA a cinco reuniões consecutivas de comissão - Art. 59, § 2. 0 •
FALTA às sessões por mais de seis
vêzes - Art. 189, II.

F1ACULDADE de Líder da Maioria Art. 14.

FALTA de compromisso do Deputado
dentro de seis meses - Art. 189, II.

FACULDADE do Líden da Maioria Art. 14, § 1.0 •

F1.'l.LTA de consideração à Câmara,
ao senado, ou a qualquer de seus
membros, e, em ,geral, aos chefes
Art. 19,
dos poderes públicos I, e.
FALTA de consideração nas comissões Art. 54, VIII.

FACULDADE de Líder de bloco parlamentar - Art. 14, § 1.º.
MlACULDt'l.DE dos Líderes de partido
- Art. 12.

FALTA de decôro parlamentar, Comissão Especial - Art. 31, III.
FAL'I1.\ de matéria em Ordem do Dia
para votação - Art. 75, § 2. 0 •
FALTA de f1:,itéria para discussão
- Art. 66.
FALTA de número à hora da abertura da sessão - Art. 73, § 3. 0 •
FJ.\LTA de número interrompe a
tação - Art. 138, § 6. 0 •
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FALTA de número na verificação de
votação por bancada - Artigo 141,
§

4.º.

FALTA de número para sessões, c:espacho e publicação de Expediente
- Art. 73, § 4.°.
FAL'DA de número para votação Art. 75, § 2. 0 •
FALTA de orador em explicação pessoal - Art. 78, § 3.º.
FALTA de orador na primeira parte
da sessão - Art. 75.
Fl.\LTA de parecer em proposição i.:rgente em Ordem do Dia, designação de relator - Art. 158, § 3. 0 •
FALTA de parecer sôbre propo.çição
em regime de urgência, retirada
da Ordem do Dia - Art. 81, parágrafo único.
FALTA de prestação de contas pelo
Artigo
Presidente da República 175, § 1.0 •
FAL'II.\ de projeto de Comissão de
Deputado sôbre subsídio Artigo
177, § 1.0 •
FALTA de quorum, levantamento da
sessão - Art. 6G.
FALTA de quorum na votação e desconto de subsídio - Art. 178, § 3. 0 •
Fl.\LTA de quorum para votação
Art. 66.
FALTA de relatores ou revisores
Art. 54, VI.
FALTA de projeto de resolução r'.as
conclusões de Comissão de Inquérito - Art. 46, § 5. 0 •
FALT.\ de quem haja exercido a vresidência da Câmara na sessão inicial preparatória de cada legislatura
- Art. 2.0 , § 1.º.
FALTA de quem haja exercido a vice-presidência da Câmara na :,:essão inicial preparatória de cada legislatura - Art. 2. 0 , § 1.º.

124 FALTA de quem haja exercido a secretaria da Câmara na sessão inicial de cada legislatura Artigo
2.º, § 1.º.
Ff.\LTA de Vice-Presidentes - Artigo
21, § 2. 0 •
FALTA do último Presidente na sessão preparatória inicial da legislatura - Art. 2. 0 , § 1.0 •
FALTAS justificadas em reunião de
comissão - Art. 60, II.
FATOS determinados dão origem à
formação de Comissões de Inquérito - Art. 32.
Fl.\TOS diversos objeto de investigacão em Comissão de Inquérito Árt. 46, § 8. 0 •
FATURA da correspondência oficial
da Câmara - Art. 21, II.
FAVORAVEIS os votos dos que se
levantam na verificação de votação
- Art. 141, § 3. 0 •
FAVORES -

Art. 28, § 2. 0 •

FAZER observar o Regimento
sessões - Art. 19, I, b.

nas

FECHAMENTO de ata de sessão secreta - Art. 83, § 11.
FEDERAÇÃO, não pode ser proposta
a sua abolição - Art. 182.
FIM de sessão legislativa, consolidação de alterações do Regimento
Interno - Art. 185.
FINAL da sessão, concessão da púlavra - Art. 78, § 3. 0 •
FLNALIDADE de emenda à redação
final - Art. 154, § 6. 0 •
FIM da hora do trabalho -

Art. 7!J.

FIM de sessão legislativa, relatório
dos trabalhos do ano - Artigo 51,
XVIII.
FIM principal das Comissões Permanentes
Art. 23, parágrafo
único.
FINANÇAS FISCAL da
Art. 18.

1Art. 24, V.
ordem

da

Câmara

FINS das Comissões Externas tigo 33.

Ar-

FISCALIZAÇÃO da administração da
União - Art. 28, § 6. 0 •

-

125 -

F'ISCALIZAÇA.O das ,respesas elos
servicos administrativos da Ccú1rnra _:: Art. 21, V.
FIXAÇAO das fôrças armadas, ordem de preferência para o projeto
urgente - Art. 152, VI.

FUNiCIONARIO da Secretaria designado para escrivão de inquérito
sôbre delito na Câmara ·- Artigo
2<03, § 2.0 •
FUNCIONARIOS da Secretaria, admissão no recinto Artigo 201,
§ 2.º.

FIXAÇAO de subsídio, aprovação ele
projeto - Art. 177, § 3. 0 •

FRONTEIRAS -

FIXAÇAO de subsíd.io para o Presidente e o Vice-Presidente da República - Art. 177, II.

F'UNCIONAMENTO da Câmara em
caso de guerra - Art. 1.º, parágrafo único.

FIXAÇAO
28, § 4. 0 •

FUNCIONAMENTO da Câmara fora
da Capital da República - Artigo
1. 0 , parágrafo único.

dos

subsídios -

Artigo

FIXAÇAO dos subsídios e ajucla de
custo dos membros do Cangresso
Nacional - Art. 177, I.
FôLHAS das atas das reuniões das
comissões, rubrica - Art. 60, § 2. 0 •
FôRÇ'l.\. pública na Câmara tigo 20{}, parágrafo único.
FôRÇA armada -

Arti-

Art. 28, § 10.

FôRÇAS armadas fixadas em sessão
secreta - Art. 83, § 5.0 •
FôRÇAS armadas, redação final do
projeto de fixação - Art. 154, § 1.0 •
FORÇAS estrangeiras, passagem no
território nacional Artigo 36,
§ 3. 0 , III.
FôRQ .\S estrangeiras pelo território
nacional - Art. 28, § 8.º.
FôRÇAS estran.geiras, projeto urgente para autorizar o trânsito pelo
território nacional - Art. 118, VII.
FORMAÇAO de Comissão de Inquérito - Art. 32.
FORMALIDADES para eleicão da
Mesa, ou preenchimento dé vaga
nela - Art. 7. 0 •
FORl\:ll.\ descorlêJ de tratamento Art. 70, XV.
FORNECIMENTO de material tigo 16, VII.

Ar-

FRENTE para a Mesa - Art. 69, V.
FUNÇÃO legislativa, como n e:rerce
a Câmara - Art. 95.
FUNCIONAMENTO da Câmara em
caso de calamidade pública -- Artigo 1.º, parágrafo único.
FUNCIONAMENTO da Câmara em
caso de comocão intestina -- Artigo 1.º, r:arágrafo único.

Art. 28. § 8. 0 •

FUNCIONAMENTO da Câmara fora
do seu edifício-sede Artigo 1. 0 ,
parágrafo úniéo .
FUNCIONAMENTO da Câmarn no
Palácio Tiradentes - Art. 1. 0 •
FUNCIONAMENTO das
Mistas - Art. 34.

Comissões

FUNCIONAMENTO do presidente de
comissão como relator, em reunião
Art. 54, § 1. 0 •
FUNCIONARIO que serve em comissão não pode prestar informações
sem ordem do seu Presidente - Artigo 44.
FUNCIONARIOS
da Câmara, aposentadoria - Art. 16, VI.
FUNCIONARIOS da Câmara, Ucença - !Art. 16, VI.
FUNCIONARIOS do Poder Judiciário para Comissão de tnqnérito Art. 46, § 1.0 •
FUNCIONARIO
secretário
missão - Art. 59.

de co-

FUNCIONARIOS para Comissão de
Inquérito - Art. 46, § 1.0 •
FUNÇÕES do Líder de bloco parlamentar - Art. 11.
FUNÇÕES dos Líderes dos partidos
integrados em bloco parlamentar Art. 11.
FUNDAMENTAÇAO de proposição Art. 89, § 6. 0 •
FUND.\MENTAÇAO de proposição à
hora do Expediente - Art. 74, § 6. 0 •
FUNDAMENTAÇAO obrigatória de
requerimento de prioridade - Artigo 165, parágrafo único.

126 FUNDAMENTAÇÃO oral de proposições - Art. 63, § 1.0 •
FUNDAMEN'IlAÇAO verbal de requerimento de sessão secreta -- Artigo 83, § 2. 0 •

G
GABINETE indevassável para
ção - Art. 7. 0 , IV.

elei-

GRANDE Expediente, quando o Deputado poderá falar - Art. 74, § 8. 0 •

HORA do expediente destinada a homenagem Art. 67, parágrafo
único.
HORA do expediente e comentário à
decisão de questão de ordem - Artigo 84, § 5.0 •
HORA do expediente
assuntos diversos -

para
versar
Art. 71, II.

liORA do início da sessão -

Art. 73.

HORA do início da sessão ordinaria
- Art. 63.

Artigo

HORAS das reuniões das Comissões
- Art. 35.

GRAVAÇÃO de debates no planaria
- Art. 72.

HORA e local da reunião na ata de
comissão - Art. 60, I.

GRANDES comemorações
61, IV.

-

GRUPOS d':J artigos para votação Art. 149.

1

GRUPOS de emenda com parecer
favorável, ou com parecer contrário, para votação - Art. 149.

IDENTIDADE de fins de requerimentos, discussão - Art. 155, § 9. 0 •

GUERRA, declaração -

IMIGRl.\ÇAO -

§

8.º.

Artig0 28,

GUERRA e funcionamento da Câmara - Art. l.º, parágrafo único.
GUERRA e medidas financeiras ou
legais, projeto urgente ,\rtigo
118, V.
GOVll:RNO Federal, projeto urgente o da transferência de sede Art. 118, VI.

H
HIGIENE -

HOMENAGEM à hora do e:r:pediente - Art. 67, parágrafo único.
HOMENAGEM a personagens nacionais ou estrangeiras falecidas Art. 67, parágrafo único.
HOMENAGENS
61, IV.

especiais

-

.Artigo

HOMOLOGAÇÃO, ou não, pela Mesa
de decisão do Presidente em questão de ordem - Art. 17, parágrafo
único.
HORA da abertura da sessão, falta
de número - Art. 73, § 3. 0 •
HORA da primeira parte da ses.são,
esgotamento - Art. 75.
HORA da sessão esgotada interrompe a votação - Art. 138, § 6.0 •
HORA do Expediente -

IMINll:NCIA ou caso de guerra, decretação de impostos extraordinários - Art. 118, IV.
IMPEDIMENTO de votação pelo Presidente - Art. 19, § 1. 0 •
IMPEDIMENTO de Líder de bloco
parlamentar - Art. 10, § 2. 0 •
IMPEDIMENTOS e substituição dos
líderes - Art. 81, § 1. 0 •
IMPEDIMENTOS
Art. 57.

Art. 28, § 9. 0 •

Art. 63, I.

Art. 28, § 1.0 •

nas

comissões

-

IMPEDIMENTO para comparecer à
comissão - Art. 57.
IMPERTINll:NCIA de proposição com
Comissão cuja audiência a respeito
ê solicitada - 1.\rt. 19, II, e.
IMPORTAÇÃO -

Art. 28, § 2. 0 •

IMPORTAÇÃO, tarifas e
Art. 28, § 2.0 •

cotas

IMPOSSIBILIDADE
de
iuncionamenta da Câmara na Capital da
República - Art.
1.º, parágrafo
único.
IMPOSTOS extraordinários em caso
de guerra - Art. 117, IV.
IMPRECISÃO de razões em parecer
- Art. 19, III, f.
IMFRENE1.\ diária, tribuna reserva.da
- Art. 201, § 1.0 •

-
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IMPRESSÃO de redação final, dispensa - Art. 154, § 5.0 •
IMPRESSÃO de redação final, não
a dispensa proposição que tenha
sido emendada - Art. 154, § 5.0 •
IMPRESSÃO para a redação final,
dispensa - Art. 104, X.

IN1.illMLSSIBILIDADE de manifestação pela passagem de data de entidade de direito privado Artigo 105, II.
INADMISSIBILIDADE de preferência de proposição em_Jiiscussão sôbre a em votação - Art. 156.

hora

INADJ\.'!LSSIBILIDADE de proposição
acessória sem relações de af;nidade
ou contiguidade com a prfocipal Art. 108.

IMPRORIROGABILIDADE de prazo
para parecer · sôbre as emendas a
projeto de fixação de subsidio -Art. 177, § 2.0 •

INADMISSIBILIDADE de requerimento de modificação da Ordem do
Dia - Art. 156, § 3. 0 •

IMPRORROGABILIDADE ela
do Expediente - Art. 63, I.

IMPRORROGABILIDADE rio tempo
do Expediente - Art. 74.
IMPRORROGABILIDADE de prazo
para a discussão de projetos - Artigo 135, § 2. 0 •
IMPRORROGABILIDADE do prazo
para encaminhaiT-•3nto de votação
- Art. 152, § 2. 0 •
IMPRORROGAVEL o prazo par<l falar Lider de partido - .Art. 12.
INADMISSIBILIDt\DE
Art. 134, § 2. 0 •

de aparte --

INIADMISSIBILIDADE de aparte em
encaminhamento de votação, ozt de
reclamação - Art. 134, § 2. 0 , V.
INtADMISSIBILIDADE de deliberação por escrutínio secreto de proposições referidas no art. 5. 0 da
Constituição - Art. 147, § 3. 0 , IV.

INADMISSIBILIDADE
mento de urgência -

de requeriArt. 16G.

INADMISSIBILIDADE de requerimento para votação por processo
diverso do já determinado veza Câmara - Art. 145.
IN1ADMISSIBILIDADE de votação
nominal para requerimento verbal
- Art. 146.
INAUGURA.CÃO dos
Congresso Nacional -

trabalhos do
Art. 61, I.

INCIDiEJNTES supervenientes suscitados e encaminhamento de votação
- Art. 152, § 2. 0 •
INCLUSÃO de proposição em Ordem
do Dia - Art. 81.
INCLUSÃO da Ordem do Dia da ma ..
téria sôbre prestação de contas do
Presidente da República - Art. 176,
§ l.º.
INCLUSÃO na Ordem do Dia de r.iatéria urgente - Art. 159.

INi.\DMLSSIBILIDADE de discussão
ou votação de proposição sem parecer escrito Art. 115.

INCLUSAO em Ordem do Dia de parecer da Comissão de Economia Art. 103, § 4.0 •

INADMISSIBILIDADE
em discussão prévia -

INCLUSÃO em Ordem do Dia de parecer final da comissão sôbre contas do Presidente da República Art. 17·6, § 5.0 •
INCLUSÃO em Ordem do Dia de projeto com pareceres - Art. 124.

de emenda
Art. 110.

INADMISSIBILIDADE de emendas,
subemendas, ou substitutivos
Art. 108.
INADMISSIBILIDADE de escrutínio
secreto - Art. 147, § 3. 0 •

INCLUSÃO em Ordem do Dia de projeto de orçamento - Art. lü9·, X.

INADMISSIBILIDADE do escrutírz.io
secreto em deliberação sôbre discussão prévia - Art. 147, § 3. 0 , I.II,

INCLUSAO em· Ordem do Dia de projeto de orçamento sem parecer Art. 169·, XII.

INADMISSIBILIDADE de manifestações de apoio ao govêrno - Artigo
l.J5, II.

IiNCLUSÃO em Ordem do Dia de projeto de reforma do Regimento Interno - Art. 184, § 3. 0 •

-
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INCLUSAO em Ordem do Dia de proposição com parecer pela inconstitucionalidade - Art. 28, § 1. 0 , 2~
·parte.
INCLUSAO em Ordem do Dia àe
Artiproposição, requerimento go 102, § 1.0 , III.
INCLUSÃO em Ordem do Dia de proposição sôbre subsídios organi.zada
pela Mesa - Art. 177, § 1.0 •
INCLUSÃO em Ordem do Dia àe
requerimento de audiência ilo Con~
selho Nacional de Economia sem
parecer - Art. 1()3, § 2. 0 •
INCLUSÃO em Ordem do Dia de
proposição urgente, com ou sem
parecer - Art. 159, § 3. 0 •
INCLUSÃO em Ordem do Dia de relatório sôbre as finanças públicas
- Art. 174, § 1. 0 •
INCOMPATIBILIDADE de procedimento com o decôro parlamentar ·Art. ·1189, IV.
INCOMPATIBILIDADE do mandato
de Deputado com funçüo eletiva
federal, estadual ou municipal Art. 193.
INCOMPLETAS razões em parecer
- Art. 19, III, f.
I N ON s T r Tu e l o NA LIDADE,
em discusão prévia, não pode ser
considerada por escrutínio secreto
- Art. 147, § 3. 0 , III.
INCON STI TU CION ALIDADE,
evidente de proposição - Artigo 89,
§ 3. 0 , II.
INCON STITU OI ON ALIDADE,
parcial de proposição Art. 28,
§ 1.0 , 2.ª parte.
INOONSTITU OI ON A LIDADE,
parecer - Art. 52.

'°

INCORREÇÃO de linguagem evitável
pela redação final - Art. 154, § 6.º.
INCUMB1llNCIA de Comissão de Inquérito a seus membros ou a funcionários da carreira Art. 46.
§

4.º.

INDEFERIMENTO de requerimento
de audiência do Conselho Nacional
de Economia - Art. 103, § 5. 0 •
INDEFERIMENTO de requerimento
de informação - Art. 102, § 6. 0 •
INDEFERIMENTO de requerimento,
recurso - Art. 1{)2, § 2. 0 •
INDEPtENDE de discussão requerimento de convocação de Ministro
do Estado - Art. 104, § 1.0 •

INDEPEND:i!JNCIA de redação final
de projeto de resolução Artigo
154, § 2. 0 •
INDICAÇÃO à Mesa de líderes e vicelíderes Art. 8. 0 , § 2.º.
INDICAÇÃO, apresentação - Artigo
71, I.
INDICAÇÃO, arquivamento -- Artigo 99, § 4.0 •
INDICAÇÃO, conceito - Art. 99.
INDICIAÇÃO da iniciativa de proposição - Art. 94, I.
INDICAÇÃO das emendas na publicação da proposição - Art. 94, VI.
INDICAÇÃO das
informações pretendidas de Ministro de Estaclo convocado - Art. 194.
INDICAÇÃO de representaçr5es que
integram bloco parlamentar - _<\rtigo rn, § 3.0 •
INDICAÇAO das provas por Comissão de Inquérito - Art. 46, § 6.0.
INDICAÇÃO de líder para preencllimento de vaga em comissão - Artigo 58, § 3.0 •
INDICAÇÃO de 1r:·embros e de substitutos permanentes das Comissões
- Art. 9. 0 •
INDICAÇÃO de substituto interino
para as comissões - Art. 57, § 1. 0 •
INDlCAÇÃO de voto em 3eparado,.
ou vencido, na publicação da proposição - Art. 94, V.
INDICIAÇAO do objetivo de sessão
secreta - Art. 83.
INDICAÇÃO dos que votaram a favor ou contra o parecer - Art. 94,
.parágrafo único.
INDICAÇÃO em parecer verbal dos
votos contra e a favor - Art. 114,
parágrafo único.
INDICAÇÃO, encaminhamento à Comissão - Art. 99, § 1.º.
INDICAÇÃO e projeto conseqüente
- Art. 99, § 3. 0 •
INDICAÇÃO independe de julyamento preliminar do plenário - Artitigo 99, § 1.0 •
INillCAÇÃO, leitura - Art. 99, § 1.º.
INDICAÇÃO na proposição de sua
discussão - Ãrt. 94, II.
INDICAÇÃO no parecer dos que votaram a favor e contra ·- Artigo.
113, § 2. 0 , III.

-

129 -

INDICIAÇÃO obrigatória de questão
sôbre a qual se requer a audiência
de comissão - Art. 50, § 1.º.
INDICAÇÃO obrigatória das disposições em que se baseia questão de
ordem - Art. 84, § 3. 0 •

INFORMAÇÕES e documentos oficiais reservados - Art. 87, § 7. 0 •
INFORMAÇÕES
mensais
à. Mesa
pelas comissões - Arts. 54, XVIII
e 58, § 1.0 , III.
INFORMAÇÕES
não
oficiais, sua
publicação - Art. 19, V, b.

INDICAÇÃO, o que não pode ser
Art. 99, § 5. 0 •
INDICAÇÃO, parecer - Art. 99, § 2. 0 •

INFORMAÇÕES não prestadas dentro em trinta dias Artigo 102,

INDICAÇÃO partidária de membros
de Comissão e seus substitutos 1Art. 19, III, b.

INFORMAÇõEJS oficiais e sua
blicação - Art. 19, V, c.

INDICAÇÃO pelo Líder rBspectivo
dos nomes dos membros das Comissões Permanentes - Art. 26.
INDICAÇÃO pelos Partidos para o
preenchimento de vagas ·nas comissões Permanentes - Art. 26, parágrafo único.
INDICAÇÃO, prazo para a discnssão
- Art. 135, III.
INDICAÇÃO, prazo para parecer Art. 99, § 2. 0 •
INDICt\ÇÃO, prorrogação de prazo
para parecer - Art. 91, § 2. 0 •
INDICAÇÃO, publicação § l.º.
INDICAÇÕES - Art. 99.

Art.

99,

INDICAÇÕES, fundamentação oral Art. 74, § 6. 0 •

§

8.º.

INFORMIAÇôES oficiais,
- Art. 87, § 6. 0 •

pu-

publicação

INFORMAÇÕES oficiais, requerimento - Art. 102, IV.
INFORMAÇÕES
oficiais reservadas
serão lidas a quem as requisitar
pelo Presidente da Câmara - Artigo 87, § 7.0 •
INFORMAÇÕES oficiais sôbre proposição, publicação - Art. 94, parágrafo único.
INFORMAÇÕES pretendidas de Ministro de Estado convocado, indicação - Art. 194.
INFORMAÇÕES recebidas por solicitação de Deputado - Art. 87, § 6.0 •
INFORMl.\ÇôES,
reteiramento
pedido Art. 19, VI, c.

de

INDICAÇÕES necessárias na pub'.iArt. 94,
cação das proposições -

INiFORMAÇõES reservadas solicitadas por Comissões são lidas a essas
/ pelo seu Presidente - Art. 87, § 7.º.

íNDICE
remissivo das questões de
ordem - Art. 85.
INDICIADOS e testemunhas ern. Comissão de Inquérito como são 'intimados - Art. 46, § 3. 0 •

INFORMAÇÕES sóbre a ordem de
trabalhos, ou sôbre a Ordem do
Dia, requerimento Art. 101, XI.

VII.

INDÚSTRIA -

Art. 28, § 2. 0 •

INDúSTRD.\S que interessam à segurança do país - Art .. 28, § 10.
INEXATIDÃO em autógrafo do Senado - Art. 154, § 11.
INEXATIDÃO no texto de redação
final aprovada - Art. 154, § 10.

INFRAÇÃO do artigo 48, ns. I e II,
da Constituição - Art. 189, I.
INFRAÇÃO do artigo 50, sanção Art. 51, parágrafo único.
INFRAÇÃO ou desobediência de expressa disposição regimental - Ei.rtigo 86, § 1.0 •
INFRING.il:NGIA do Regimento de
matéria destinada a publicw;ão

Art. 19, V, a.

INFORMAÇõES, como podem ser 03
requerimentos - Art. 102, § 3. 0 .

INIBIÇÃO de votar e assistência à
votação - .Art. 138, § 4. 0 •

INFORMAÇÕES de comissões a quem
não é Deputado - Art. 44.
INFORMAÇÕES e documentos não
oficiais indicados na ata Artigo 87, § 5. 0 •

INICIATIVA
de
Comissão on da
Mesa, discussão dos projetos
Art. 121, V.
INICDATIVA da exclusiva competência de outro poder - .Art. J.9, II, J.

130 INICIATIVA da Mesa o processo por
procedimento incompativel corfl, o
decôro parlamentar Art. 191.
INICIATIVA da Mesa na constihitção de Comissão Mista - Art. 34.
INICIATIVA de projetos -

Art. 96.

INICIATIVA de projetos de Comissão ou da Mesa - Art. 96, II.
INICIATIVA de projetos elo Poder
Judiciário -- Art. 96, IV.
INICIATIV<.!\. de projetos do Presidente da Repçública - Art. 96, III.
INICIATIVA de projeto por Deputados - Art. 96, I.
INICIATIVA de proposição, indicação
- Art. 94, I.
INICI1ATIVA do Presidente parn dtsignar Comissão Externa -- Artigo 33.
INICIA TIVA do Senado em ernenrl.a
à Constituição - Art. 182, § 9. 0 .
INíCIO dos debates pelo Ministro de
Estado - Art. 198, § 4. 0 •

INíCIO dos trabalhos por Secretário
- 1Art. 20.
INíCIO dos trabalhos por Vice-Presidente - L!\.rt. 20.
INíCIO ou terminação de explicação
pessoal - Art. 68, § 2.0 •
INJURIA
70, XV.

a

Artigo

Deputado

INQUÉRITO sôbre delito na Câmara
- Art. 203.
INQUÉRITO sôbre delito na Câmara,
escrivão - Art. 203, § 2. 0 •
INQUÉRITO sôbre delito na Câmara, observância das leis de processo
e dos re,gulamentos policiais do
Distrito Federal - Art. 2J3, § 1.0 •
INQUÉRITO sôbre excesso cometido
por Deputado - Art. 202.
INQUIRIÇAO de testemunha em Comissão de Inquérito por Deputado
que dela não participe Artigo
46, § 9. 0 •

INÍCIO da legislatura para o pagamento de subsídio fixo - Artigo
178, § 1. 0 , I.

INQUIRIÇÃO de testemunhas por
Comissão de Inquérito Art. 46,

INíCIO da sessão, hora -

INSCRIÇÃO apenas de oradores a
favor, ou sómente contrários, à proposição - Art. 129, § 2. 0 •

Art.

INíCIO da sessão ordinária go 63.
INíCIO das votações -

73.

Arti-

Art. 75, § 1.0 •

INíCIO
das votações em 11lenário,
convite às Co-iziissões - Art. 139.
INíCIO da votação extintJue a prazo
para ser requerid-0 o seu adiamento
- Art. 153.
INíCIO de legislatura e exercício da
presidência da Câmara - Art. 2. 0 ,
§ 1.º.

INíCIO de legislatura, segunda sessão preparatória - Art. 3. 0 •

§

2.º.

INSCRIÇAO de orador do Expediente
- Art. 74, §§ 7.0 , 8. 0 e 9. 0 •
INSCRIÇÃO de orador do Expediente de próprio punho, ou por líder
- Art. 74, §§ 7. 0 , 8. 0 e 9. 0 •
INSCRIÇÃO de oradores para após
a Ordem do Dia - Art. 78.
INSCRIÇAO de oradores para discussão prévia - Art. 125.
pessoal

INíCIO de discussão, ou de outra rntação,
impede
reclamação sôbre
votação anteroir - Art. 142, § 7. 0 •

INSCRIÇÃO
§ 1.º.
INSCRIÇÃO
§ 9.º.

por

INíCIO do trabalho da Câmara na
primeira sessão legislativa l!rtigo 23.

INSERÇAO em ata de sessão de retificação - Art. 74, § 2. 0 •

INíCIO dos trabalhos das comissões
- Art. 38.

-

lider

-

Artigo

63,

Art.

74,

para falar anti-regimentalmente - Art. 70, VII.

INLSIST~CIA

131 -INSPEÇÃO de .traballios do sseroiços
administrativos da Câmara Ar•
tigo 21, v.
INSTALAÇÃO de aparelhagem para
votação por processo mecânico Art. 206.
INSTAURAÇÃO de inquérito sôbre
delito na Câmara - Art. 203.
INS'IlAURAÇÃO de processo por procedimento incompatível com o decôro parlamentar - Art. 191.
INSTAURAÇÃO do processo sôbre
perda de mandato de Deputaclo Art. 190, § 1.º.
INSTITUIÇAO de assistência, crédito
especial - Art. 181.
INSTITUIÇõES culturais, audiência
solicitada por comissões - Art. 42.
INSTRUÇAO -

Art. 28, § 3. 0 •

INTEMPESTIVIDADE de requerimento de destaque para a votação
de emenda - Art. 149, § 4. 0 •
INTERCAMBIO comercial com as
nações estrangeiras - Art. 28, § 8.0 •
INTER:ll:SSES particulares, licença
que determina perda do subsídio Art. 178, § 4. 0 , II.
INTERMEDIARIO de representação
partidária junto aos órgãos da Câmara - Art. 8. 0 •
INTERPOSIÇÃO de recurso contra
eliminação de parte do projeto rie
orçamento, ou recusa de emenda
ao mesmo, a quem cabe - Artigo
168, § 2. 0 •
INTERPRETAÇÃO conclusiva do Regulamento dos Serviços Administrativos da Câmara - Art. 16, XIV.
INTERPRETAÇÃO do Regimento Arts. 84 a 86.
INTERPRETAÇÃO do Regimento relacionada com a Constituicão
Art. 84.
.
INTERPRETAÇÃO do Regulamento
dos serviços administrativos da Câmara - 1Art. 21, VI.
INTERREGNO
parlamentar e nova
edição do Regimento Interno - Artigo 185.
INTERROGAÇÃO
sôbre
próposito
não cabe em requerimento de informação - Art. 102, § 5. 0 •

INSPEÇAO de trabalhos dos serviços
go 132.
IiNTERRUPÇAO de orador em comissão - Art. 54, IX.
INTERRUPÇAO de orador para questão de ordem - Art. 84, § 7. 0 •
INTERRUPÇÃO do orador que se
desviar da questão - Art. 19, I, e.
INTERRUPÇAO de reunião de Comissão - Art. 35, § 4. 0 •
INTERRUPÇÃO de votação tigo 138, § 6. 0 •

Art:-

INTERRUPÇÃO na Ordem do Dia Art. 77.
INTERSTíCIO entre o início da distribuição em avulso do projeto de
orçamento e o da discussão - Artigo 169, X.
INTERRUPÇÃO de orador para a
prorrogação da sessão Art. 68,
§

4.º.

INTERSTíCIO entre votação e discussão subseqüente - Art. 133.
INTERSTÍCIO, requerimento de dispensa - Art. 101, XTIII.
INTERVENÇÃO em países
geiros - Art. 28, § 8. 0 •
INTERVENCÃO
118, VIII. -

federal

-

estran~

Artigo

INTERVENÇÃO federal ordem de
preferência do profeta urgente
Art. 155, § 1.0 , II.
INTERVENÇÃO não permitida ele
qualquer Poder no policiamento da
Câmara - Art. 2-00.
INTIMAÇÃO a indiciados e testemunlias para comparecer a Comissão de Inquérito - Art. 46, § 3.º.
INVALIDADE
7. 0 , IX.

de cédulas

·-- Artigo

INVESTIGl.\ÇÃO de fatos diversos
por Comissão de Inquérito - Artigo 46, § 8.0 •
INVôLUCRO lacrado para a ata de
sessão secreta - Art. 73, § 11.
IRRADIAÇÃO dos debates do plenário - A:rt. 72 .
IRRADIAÇÃO ou gravação dos debates das Comissões - Art. 6. 0 •
IRRIGAÇÃO -

Art. 28, § 2. 0 •

132 IRRIGAÇÃO, águas para êsse fim
Art. 28, § 2. 0 •
l'SENÇõES -

Art. 28, § 2. 0 •

ITENS formulados para serem esclarecidos por Ministro de Estado e
sua resposta antes de seu comparecimento à Câmara - Art. 198.

J

LEI orçamentária não admite deliberação em escrutínio secreto - Artigo 147, § II.
LEI orçamentária, ordem , de prejo,rência entre os projetos urgentes Art. 155, § 1.0 , III.
LEI orçamentária, projeto -

JUIZ criminal e Comissão de Inquérito - Art. 46, § 3.0 •
JUíZO do Presidente sôbre os nomes
parlamentares - Art. 2.º, § 3. 0 •
JULGAMENTO das contas do Presidente da República, votação por
escrutínio secreto Artigo 147,
§ 1.º, II.
JULGAMEJNITO de concorrências Art. 16, VII.
JULGAMENTO de c0nstitucionalidade pelo plenário - Art. 28, § 1.º,
2.ª .parte.
JULGAMENTO de contas
16, VIII.
JULGAMENTO do
constitucionalidade
§ 1. 0 , 2.ª parte.

LEI orçamentária, elabüração da redação final do projeto - Art. 154,
§ 1.º.

Artigo

plenário sôbre
Artigo 28,

JUNTAS Comerciais - Art. 28, § 1.º.
JUSTIFICAÇÃO da proposição, publicação - Art. 94, parágrafo único.
JUSTIFICAÇÃO oral de proposição,
anexação ao respectivo processo Art. 92.
JUSTIFICAÇÃO de emenda, publicação - Art. 99, parágrafo único.

L
em autógrafo do senado Art. 154, § 11.

lJ.~PSO

LAUDO de inspeção de saúde para
licença com subsidio integral - Artigo 187, § 2. 0 •
LEGISLAÇÃO especial sôbre os trabalhos das Comissões de Inquérito
Art. 46.
LEGISLAÇÃO Social - Art. 24, VI.
LEI, decreto, regulamento, contrato,
concessão ou ato administrativo referido em projeto e sua transcrição
- Art. 98, § 5. 0 •

28, § 6. 0 •

Artigo

LEI orçamentária, prorrogação de
prazo para apresentação de parecer
sôbre as emendas ao projeto - Artigo 104, II.
LEI que deve resultar de parecer Art. 113, § 4. 0 •
LEIS do processo e regulamento policiais do Distrito Federal em inquérito sôbre delito na Câmara - Artigo 203, § 1. 0 •
LEIS essenciais à ação legislativa,
publicação - Art. 185, parágrafo
único.
LEIS periódicas não podem ser votadas por escrutínio secreto - Artigo
147, § 3. 0 , II.
LEITURJA da ata de comissão tigo 54, IV.

Ar-

LEITURA da ata e de documentos,
Art. 74, § 4. 0 •
tf.7npo destinado LEITURA da ata em sessão tigo 74, § 1.0 •

Ar-

LEITURA de indicação em plenário
- Art. 99, § 1.0 •
LEITURA de requerimento de licença
- Art. 186, § 2. 0 •
LEITURIA
gência -

de requerimento de urArt. 131, II.

LEITURA, discussão e votação da ata
em reunião de Comissão - Artigo
38, I.
LEITURA, discussão e votação de
Arproposições nas Comissões tigo 38, V.
LEITURA de matéria para o plenário - Art. 101, IV.
LEITURA do expediente em reunião
de Comissão - Art. 33, II.
LEITURA do parecer na comissão Art. 40, § 8. 0 •

133 LEITURA Jos pareceres nas comissões - Art. 38, IV e V.
LEITURA do resultado de eleição Art. 7. 0 , X.
l,EITUR•.\ dos nomes votados tigo 7. 0 , VII.

Ar-

LEITURA em comissão, dispens.:i -Art. 38, § 2. 0 •
LEITURA, publicação e distribuição
de emenda à Constituição - Artigo 182, § 1. 0 •
LEVANTAMENTO da primeira sessão
preparatória de cada legislatura Art. 2. 0 , § 2. 0 •
LEVANTAMENTO
tigo 19, I, k.

da

sessão -

Ar-

LICENÇA para Deputado desempenhar nii;,sâo cliplomática -- Artigo
186, I.
LICENÇA 1iara Deputado
zado - Art. 18'7.

l!mpitali~

LICENÇA para Deputado impossibilitado de atender aos deveres do
mandato - Art. 187.
LLCENÇ•.\ para desempenho de missão diplomática - Art. 97, n° III.
LICENÇA para interêsses particulares, máximo - Art. 18'6, § 3. 0 •
LICENÇA para vrocessar Deputado Art. 28, § 1.0.
LICENÇA para processo criminal do
Deputado, votação por esc1 utmio
secreto - Art. 147, § l.º, II.

LEVANTAMENTO de sessão por escassez de Deputados presentes Art. 67, III.

LICENÇ•.\ para processo de Deputado
- Art. 97, IT.

LEVANTAMENTO de sessão por falta
de "quorum" - Art. 66.

LICENÇA para suplente ao exercício
do mandatJ - Art. 186, § 3.0 •

LEVAN'DAMENTO de questão de ordem com orador na tribuna - 'Artigo 131.

LICENCIAMENTO para tratar d~ interêsse~ i.artic'IJ. lares, perda tJ,o subsídio - Art. 178, § 4. 0 , II.

LEVANTAMENTO possível da sessêio
- Art. 67.

LICENÇA parcelada a Depv,tado Art. 18fi, § :.S ....

LICENÇA a Deputado,
Art. 186, § 3. 0 •

LICENÇA, rrquerimenw
funJamentado dirigido à Mesa - L<\.l'G l86,

máximo

-

LICENÇA a Deputado para tratamento de saúde - 1Art. 186, III.
LICENÇA a Deputado para participar de congressos, conferências e
reuniões culturais - Art. 186, II.
LICENÇA a Deputado pela Mesa
Art. 16, XVI.
LICENÇA a Deputado por meio de
projeto de resolução Art. 186,
§ l.º.

§

2.º.

LIDERADOS ua Maioria e da .llfino·
ria - Art. 14, § 2. 0 •
LIDERADO de !;loco parln':'l'l,er..Wr Art. 14, ~ 2. 0 •
LIDER comum de partidos reunidos
em bloco
Art. 13, parágrafo
único.
LIDER da Minoria rágrafo único.

Art. 13, pa-

LICENÇ1.\ a Deputado, requerimento
- Art. 102, V.

LIDER da Minoria e uso da palavra
- L\rt. 14, § 1.0 •

LICENÇA a Deputados a 188.

LIDER de bloco parlamentar go 10, § l.º.

Arts. 186

LICENÇA ao Presidente ou ao VicePresidente da República para se ausentar do país - Art. 118, IX.
LICENÇA ao funcionário da Câmara
- Art. 16, VI.
LICENÇA com percepção integral do
subsídio - Art. 187.
LICENÇA com subsídio integral, re·
querimento - Art. 187, § 2. 0 •

Arti-

LIDER de bloco parlamentar e uso
da palavra - Art. 14, § 1.0 •
LIDER de partido -

Art. 8. 0 •

LIDER de partido que não falou no
últimos dez dias - Art. 12, parágrafo único.
LIDER do partido '])Olítico de maior
número de representantes - Artitigo 13, a:i·arágrafo único.

LíDERES -

Arts. 8. 0 a 14.

LíDERES e Vice-Líderes 8. 0 , § 2. 0 •

Artigo

LíDERES signatários de requerimento de urgência - Art. 158, II.
LíDER, inscrição de oradores tigo 74, § 9.0 •

}U'-

LINGUAGEM imprópria não pode
ser usada pelo orador - Artigo
130, III.
LINHAS divisórias, ou fronteiras Art. 28, § 8. 0 •
LISTA de crnn'11a.recilrento na início
da sessão - Art. 73, § 1.0 •
LISTA geral dos Deputados na votação nominal - Art. 142.
LIVRO do. registro de questões de ordem - Art. 85.
LIVRO especial de inscrição para explicação pessoal - Art. 78, § 1.º.
LIVRO especial para inscrzçao de
orador do Expediente Art. 74,
§

7.º.

LIVRO próprio para inscrição tigo 74, § 7. 0 •

Ar-

LIVRO,
requerimento de requisição
- Art. 102, § 1. 0 , !.
LOCAL das reuniões das Comissões
- Art. 35.
LOCALIZAÇÃO de Ministro de Estado no recinto da Câmara - .\rtigo 197.
LOTAÇÃO do
pessoal efetivo dos
Serviços da Câmara - Art. 16, XII.
LUGAR de Ministro de Estado que
comparece a comissão - Artigo 197,
parágrafo único.
LUGAR em Comissão perdido por
motivo de faltas - Art. 19, III, c.
LUGAR em comissão, r€querimento
de preenchimento Artigo 102,
§ l.º,
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II.

LUG1.'l.RES dos Deputados, sua ocupação em sessão solene - Art. 70,
XVII.
LUGARES dos servicos administrativos da Câmara e séu provimento Art. 16, V.
LUGARES na Mesa, hora de ocupação - Art. 73.

M
MAIORIA absoíuta de votos a favor
na verificação de votação - Artigo
141, § 3. 0 •
Ml.'1.IORIA absoluta dos Deputados
para eleição da Mesa - Art. 7. 0 , I.
MAIORIA absoluta dos votos dos
membros presentes - Art. 7. 0 , XI.
MAIORIA absoluta quorum de deliberação das comissões Art. 39.
MAIOR].\ parlamentar -'- Art. 13.
MAIORIA simples em segundo escrutínio - Art. 7. 0 , XIII
MAIS idoso, eleito no caso de empate - Art. 7. 0 , XIV.
MANDATO, da perda - IArt. 189 a
192.
MANDA TO de Deputado, perda Art. 97, I.
MANDATO, perda - Arts. 189 a 192.
Ml.'l.NDATO, quando o perderá o
Deputado - Art. 189'.
MANDATO - Renúncia pelo exercício
de função eletiva da União, dos
Estados e Municípios - Art. 193.
MANIFESTAÇÃO de Comissão sôbre
determinado assunto, sugestão Art. 99.
MANIFESTAcÇÃO de pesar, requerimento - Art. 105, I.
MANIFES'Il.'l.ÇÃO do plenário a pedido de verificação na votação
Art. 141, § 2. 0 •
MANIFESTAÇÃO pela passagem da
data de entidade de direito privado, inadmissibilidade - Art. 105, II.
MANIFESTAÇÃO por motivo de luto
nacional - Art. lD5, I.
MANI:FESTAÇÃO vedada à comissão
- Art. 51.
MANTER a ordem nas sessões -- .iirtigo 19, I, b.
MANUAL do Deputado - Art. 185,
parágrafo único.
Ml.'l.NUTENÇÃO da ordem em reunião de comissão - Art. 54, III.
MANUTENÇÃO da ordem nas sessões
- Art. 70.
MAI\;lJTENÇÃO da proporcionalidade
partidária nas Comissões Artigo 27.
MANUTENÇÃO da ordem - Art. 19,
I, b.

MANUTENÇÃO provisória
posição e das atribuições
missões - Art. 2<05.
MAnRIA anti-regimental
jeto de orçamento - Art.
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MATÉRIA a ser lida para o plenário, requerimento - Art. 110, IV.
MATÉRIA considerada urgente, ordem de preferência para o projeto
urgente Art. 155, § 1.0 , IV.
MATÉRIA de artigo de projeto Art. 98, § 3. 0 •
MATÉRIA de caráter político ou administrativo a serem re(Juladas pela
Câmara - Art. 97.
MATÉRIA de comissão remetida
Mesa - Art. 54, XIII.

à

MATÉRIA de discussão emendada,
votação -· Art. 138, § 1.0 •
MATÉRIA de discusQão já adiada
não comporta novo adiamento Art. 136, § 4. 0 •
MATÉRIA de natureza regimental em
projeto de resolução - Art. 97, VI.
MATÉRIA dependente de parecer,
distribuição - Art. 19, IV, c.
MATÉRIA destinada à Ordem do Dia
tratamento - Art. 75.
MATÉRIA dispensada de leitura em
comissão, cópias - Art. 38, § 2. 0 •

Mi.'l.TÉRIAS análogas, parecer tigo 113, § 5.0 •

Ar-

MATÉRIAS na Ordem do Dia, ordem
na votação - Art. 75, § 1.0 , V.
MATÉRIA tributária -

Art. 28, § 4. 0 •

MATÉRIA urgente, discussão e votação simultânea em mais de uma
comissão - Art. 38, § 3. 0 •
MATÉRIA urgente em exame em
mais de uma Comissão, publicação
- Art. 38, § 3. 0 •
MAXIMO de licença a Deputado Art. 186, § 3. 0 •
MAXIMO de licenca com subsídio mtegral - Art. úo, § 1.º.
MAXIMO do prazo de adiamento ãa
discussão - Art. 136.
MEDIDAS financeiras ou legais, em
caso de (Juerra, comoção intestina
ou calamidade público - Artigo

118, V.

MEDICIN1.'I. e profissões afins, exercício - Art. 28, § 9. 0 •
MEIA hora final da sessão go 78.
MEIOS de transmissão § 10.
MEMBRO mais idoso
- Art. 53, § 1.0 •

da

Arti-

Artigo 28,
comissão

Comissões

MEMBRO da Mesa e apuração da
sua eleição Art. 4. 0 , parágrafo

MATÉRIA
distribu~da aos relatores
- Art. 38, III.

MEMBROS da Mesa, hora da ocupação dos lugares - Art. 73.

MATÉRIA distribuída nas comissões,
inserção em ata - Art. 60, IV.

MEMBROS da Mesa não podendo fazer parte de qualquer Comissão ·Art. 15, § 4. 0 •

MA nRIA distribuída
- Art. 48.

às

Mi.'\. TÉRIA em discussão,
Art. 75, § 2. 0 •

debate

MATÉRIA em regime de urgência na
comissão - Art. 38, § 1.0 •
MATÉRIA em tramitação ordinária,
prazo para parecer - Art. 40', III.
MATÉR!l.'I. entrada ou saída na comissão - Art. 59, § 1.º, I.

único.

MEMBRO da Mesa que deixa de comparecer :is sessões - L\rt. 15, S. ~.e •
MEMBROS
das
Comissões e seus
substitutos permanentes, indicação
0
- Art. 9. •
MEMBROS das Comissõe~ Per·;n:nenl.._es necessárias para J início
dos trabalhos - Art. 38.

MA TERIA que não pode figurar em
projeto de orçamento, anúncio ao
plenário de sua exclusão - Artigo
168, § 1. 0 •

MEMBROS
das Comissões permanentes, como são indicados - Artigo 26.

MATÉRIA 1ec1;bida, conhecimento à
comissão - Art. 38, § 3. 0 •

MEMBROS de Comissão e seus substitutos - Art. 19, III, b.

-
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MEMBROS de comzssao, faculdade
de assinatura de parecer Artigo
54, XII.
MEMBROS do Corpo Diplomático,
tribuna reservada - Art. 2Dl, § l.º.

MESA, prefereneia para a proposição
de sua iniciativa - Art. 155, § 2. 0 •
MESA, presidência de suas reuniões
- Art. 19, IV, a.

MEMBROS faltosos das comissões,
substituição - Art. 54, XVI.

MESA, redação final de projeto sôbre
assunto de economia interna da Câmara - Art. 154, § 1.0 •

MEMORIAIS dirigidos à Câmara, recebimento -- Art. 21, I.

MÉTODO de votação e destaque Arts. 148 a 151.

M:íl:S que precede as eleições, Ordem
do Dia, trabalho de Comissão Art. 82.
MESA - Arts. 15 a 21.
MESA apresentação de projeto de resolução para a concessão de licença
a Deputado - Art. 186, § 1. 0 •

MINISTERIO Público, assuntos a êle
atinentes - Art. 28, § 1.º.
MINISTÉRIOS não militares, serviços subordinados - Art. 28, § 11.
MINISTÉRIOS no projeto de orçamento - L!\.rt. 166, parágrafo único.

Ar-

MINISTRO de Estado, dia e hora
que deve comparecer quando convocado - Art. 194.

MESA, assinatura de resolução sua.
- 1.!\.rt. 19, IV, b.

MINISTRO de Estado, comunicacão
da sua convocação - Art. 194. ·

MESA, competência privativa
policiamento - Art. 200.

MINISTRO de Estado, convocação Art. 194.

MESA, assinatura de ato seu tigo 19, IV, b.

para

MESA, concessão de licença a Deputado - Art. 186, § 1. 0 •

MINISTRO de Estado,
comparecer à Câmara -

MESA, correção da inexatidão em
redação final aprovada - Art. 154,
§ 10.

MINISTRO de Estado no recinto da
Câmara, localização - Art. 197.

MESA da sessão anterior dirige os
trabalhos da convocação extraordinária - Art. 6. 0 •

desejo de
Art. 195.

MINISTRO de Estado, prazo para
atender a convocação Art. 194.
MINISTROS de Estado, comparecimento - Arts. 194 a 198.

MESA da sessão ll!(lislativa anterior
dirige os trabalhos da Câmara até
a eleição do novo Presidente - Artigo 5. 0 , § 2. 0 •
MESA e devolução de autógrafo ao
Senado pela sua inexatidão - Artigo 154, § 11.

MISSÃO diplomática desempenhad'l
por Deputado - Art. 186, I.

MESA, eleição para preenchimento
de vaga - Art. 7. 0 •

l\USSAO diplomática, licença para o
desempenho - Art. 97, III.

Art. 16.

MOÇÃO a favor ou contra ato de outro Poder - Art. 19, II, f.

MESA e sua competência -

MESA, expedição de Regulamento
dos serviços administrativos da Câmara - Art. 204.

MINISTROS de Estado em reuniões
secretas de comissões - Artigo 36,
§

5.º.

Jl.'IINORDAS -

Art. 13.

MODIFICAÇÃO da lei de fixação das
fôrças armadas - Art. 83, § 50.

MESA e verificação do quorum necessário à sua eleição - Art. 5.º.

MODIFIC fi.ÇAO das condições de intervenção federal - Art. 118, VIII.

MESA, hora de ocupação dos lugares
- Art. 73.
MESA, órgão das suas decisões - Artigo 19, IV, d.
MESA, modificação dos serviços administrativos da Câmara Artigo 204, § 3. 0 •

MODIFIC1AÇÃO do Regimento Comum - Art. 34, parágrafo único.
MODIFICAÇÃO do Regimento Interno - Art. 184.
MODIFICAÇÃO dos serviços administrativos da Câmara - Art. 204,
§ 1.º.

-
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MODIFICAÇAO na Ordem do Dia
pela ordem de apresentação de requerimentos - Art. 156, § 2. 0 •

NORMAS de intercâmbio comercial
com as nr;,çr;e~ estrangeir:cs -- A! tigo 28, § 8.0 •

MODIFICAÇÃO vedada ao orador de
apartes - Art. 134, § 5 .0 •

NORMAS .tos trabalhos de C0.niss"ia
Especial para conhecer de procedimento incompatível com o decôro
parlamentar - 1Art. 191, § 2. 0 •

MODIFICAÇÕES em legislação codificada - Art. 40, § 5. 0 •
MODIFICAÇAO na Ordem do Dia
por preferência, consulta prévia à
Câmara - Art. 156, § 1.º.
MODlFICAÇõES no sistema tributário - Art. 28, § 2. 0 •
MOMENTO para requerimento de
destaque de emenda para votação
- Art. 149, § 3. 0 •
MOMENTO das votações, reunião das
Comissões - Art. 35, § 5.0 •
MOMENTO para apresentação de requerimento de prorrogação da sessão - Art. 68, § 1.0 •

NORMAS previstas para as comissões de Inquérito quanto a realização de processo de perda de mandato de Deputado - Art. 190, § 2. 0 •
NORMAS referentes às questões de
ordem e reclamações Art. 86,
§ 2.º.
NORMAS regimentais infrin(Jidas por
matéria destinada a publicação Art. 19, V, a.
NOTAS taquigráficas em comissao,
sua publicação - Art. 40, § 21.

N

NOV1A edição do Regimento Interno
- Art. 185.
NOVA legislatu'a e desar7u.hamento de proposição - Art. 91, § 2. 0 •

NAO apanhamento de discursos Art. 19, I, i.

NOVA licerwa com subsídio inteQral
- Art. 187, § 2. 0 •

NAO publicação de apartes go 134, § 4. 0 •

NOVA redação para pedido de audiência do conselho de Economia
Nacional - Art. 103, § 3. 0 •

Arti-

NAO realização de sessão, requerimento - Art. 104, XVI.
NECESSIDADE de parecer para a
inclusão de proposição em Ordem
do Dia - Art. 81.
NECESSIDIADE do Presidente deixar
a sua cadeira - Art. 20.
NEUTRALIDADE - Art. 28, § 2. 0 •
NOMEAÇÃO de Comissão Especial Art. 19, I, p.
NOMEAÇÃO de Comissão Externa
Arts. 19, III, a e 32.
NOMES dos votados e sua leitura
1.1.rt. 7. 0 , VII.
NOMES
parlamentares e juízo do
Presidente sôbre a sua composição
- Art. 2. 0 , § 3. 0 •
NOMES
parlamentares com as legendas partidárias - Art. 2.º, § 3. 0 •
NOMES parlamentares, sua composição - Art. 2. 0 , § 3. 0 •
NORMAS de
to - Art.
NORMAS de
Expediente

elaboração do orçamen169.
inscrição de oradores no
- Art. 74, § 7. 0 , a e b.

NOVA remessa de emenda à Constituição ao senado - Art. 188, ~ 8.º.
NOVO laudo médico para prorrogaçdo de licença, com subsídio integral - Art. 187, § 2.º.
NUMERAÇAO, condição para prioridade - Art. 163, I.
NúMERO da proposição - Art. 94.
NúMERO de assinaturas em recurso
contra indeferimento de requerimento de informações - Art. 102.
§

6.º.

NúMER.O de Comissões Permane,ites
- Art. 24.
NúMERO ae Deputados nccPssário a
requerimento de urgência - Artigo 158, III.
NúMERO
de Deputados necessário
para recurso sôbre pedido de destaque de emenda. em projeto de orçamento-· Art. 173, § 1.0.
NúMERO de Deputados para encaminhar votação de requerimento Art. 104.
NúMERO
de Deputados presentes,
anúncio - Art. 19, I, s.

-
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NúMERO de membros da Comissão
especial para organização das contas do Presidente da República -

Art. 175, § 1.º.
NúMERO de membros das Comissões
Especiais Art. 31, parágrafo
único.
NúMERO de membros das Comissões
Permanentes - Art_. 25.
NúMERO de membros de ca1a turma
de comissão - Art. 37.
NúMERO de membros de Comissão
de Inquérito - Art. 32, § 3. 0 •
NúMERO de membros de comissão
Externa - Art. 33.
NúMERO

)ERAS no Palácio Tiradentes tigo 16, X.
OBRAS Públicas -

Ar-

Art. 28, § 12.

OBSERVANCIIA das leis do processo
e dos regulamentos policiais em
inquérito sôbre delito na Câmara
- Art. 203, § 1.0 •

OBS_ERVANCIA

de disposição regimental, requerimento - Art. 102, V.

OBSERVANCM. do Regimento tigos 19, I, b, e 84 a 86.

Ar-

OBSERVANCIA do Regulamento dos·
serviços administrativos da Câmara

-

Art. 21, VI.

(Te membros da Partido
nas Comissões permanen+es ..- Ar-

OBTENÇÃO de licença por Deputado·
- Art. 186.

NúMERO de membros para início de
trabalhos das Comissões - Art. 38.

OCUPAÇÃO da cadeira de Secretário·
- Art. 15, § 2. 0 •

NúMERO de oradores na discussão
de proposição urgente - Artigo 159,
§ 4.º.

OCUPAÇÃO

NúMERO de oradores em discussão
prévia - Art. 121.

OCUPAÇÃO da tribuna -

tigo 26.

NUMERO de Suplentes de Secretários - Art. 15, § 1.0 •
NúMERO determinado de assinaturas - Art. 89, § 8. 0 •
NúMERO

a falar -

drf.erminado de
Art. 76, § 1.0 •

oradores

NúMERO de vêzes de reunião da Comissão - Art. 25.
NÚMERO

missões -

de Vice-Presidentes d"! co-

Art. 53.

NúMERO legal é indispensável para
urgência - Art. 157, parágrafo único, I.
NúMERO

legal para deliberar
vendo orador - Art. 132, I.

ha-

NúMERO para abertura de sessão Art. 73, § 2.0 •

da
presidência
pelo
Deputado r..1is idoso com inicio de
0
legislaturc.. Art. 2.º, § 1. •

Art. 70.

OCUPAÇÃO de lugares na Mesa Art. 73.
OCUPAÇÃO de lugares pelos Deputados - Art. 70, XVII.
ONZE de março e sessão preparatória para eleição de Mesa Artigo 5. 0 , § 1.º.

ONU -

Art. 28, § 8. 0 •

ONUS pcrra a Câmara nas Coinissües
Externas
Art. 33, parágrafo.
único.
OPÇÃO em comissão -

Art. 58, II.

OPÇÃO não manifestada por comissão - Art. 58, § 1.0 •
OPORTUNIDADE de despesa tigo 51, II.

Ar-

o

ORADORES a favor ou contra a proposição - Art. 19, I, d.

OBJETIVOS de Comissão de Tnquirito - Art. 31, § 3. 0 •

ORADOR a favor só quando houver
contrário - Art. 76, § 1.0 •

OBJETIVOS de bloco parlamentar Art. 10, § 3. 0 •

ORADOR dirige-se ao Presidente, ou
à Câmara - Art. 70, XI.

OBJETO do
Art. 98.

ORADOR do Expediente § 6.º.

projeto

em ementx -

Art. 74.

ORADOR do Expediente,
- Art. 74, § 7. 0 •
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inscrição

ORADOR em nome de partido
Art. 71, VIII.
ORiADORES em discussão préVia
Art. 125.
ORADORES na discussão àas emendas do senado ao projeto de orçamento - Art. 172, III.
ORADORES, quantos se admitem na
discussão de proposição ur,gente Art. 159, § 4. 0 •
ORADOR fala de frente para a Mesa
- Art. 70, V.
ORADOR fa,larido em comissão sôbre
o vencido - Art. 54, X.
ORADOR não pode modificar os
apartes ao seu discurso Artigo
134, § 5. 0 •
ORADOR na tribuna ao terminar a
hora da Ordem do Dia Artigo
19, I, q.
ORADOR na tribuna ao terminar a
hora do Expediente - Art. 19, I, q.
ORÀDOR na tribuna e prorrogação
da sessão - Art. 68, § 4. 0 •
OR1ADOR na tribuna e qwestão de
ordem - Art. 84, § 9.0 •
ORADOR pode declarar que não permite aparte - Art. 134, § 2. 0 , IV.
ORADOR que externa o ponto de
vista do seu partido - 1Art. 12, parágrafo único.
ORÇAMENTO -

Arts. 166 a 174.

ORÇAMENTO e Fiscalização Financeira - Art. 24, VII.
ORÇAMENTO Geral da União, projeto - Art. 166.
ORÇAMENTO, o que não pode figu··
rar no projeto - Art. 167.
ORÇAMENTO, projeto urgente tigo 118, X.
ORÇAMENTO, proposta §

6.º.

~6..r

Artigo 28,

ORDEM da segunda parte da sessão
- Art. 77.

ORDEM àa votação no projeto de orçamento - Art. 169, XIV.
ORDEM de apresentação de requerimentos determina a preferência da
discussão - Art. 155, § 8. 0 •
ORDEM de colocação por grnpos das
proposições na Ordem do Dia, alteração - Art. 156.
ORDEM de
urgentes -

preferência de projetos
Art. 155, § 1.º.

ORDEM de preferência para o projeto de matéria considerada urgente
- Art. 155, § 1.0 , IV.
ORDEM de preferência do projeto
urgente de declaração de guerra Art. -155, § 1.0 , I. .
ORDEM de preferência para o prÔjeto urgente de fixação das fôrças
armadas - Art. 155, § 1.0 , VI.
ORDEM de preferência para o projeto urgente de estado de sitio Art. 155, § 1.0 , II.
ORDEM de preferência para o projeto urgente de intervenção federal
- Art. 155, § 1.0 , II.
ORDEM de preferência para o projeto urgente de lei orçamentária -Art. 155, § 1.0 , III.
ORDEM de preferência para o P"'Ojeto urgente sôbre acôrdos internacionais - Art. 155, § 1.0 , V.
ORDEM do Dia, requerimento de
clusão de proposição Art.
§ 1.0 , III.
ORDEM do Dia, requerimento de
formações - Art. lfü, XI.
ORDEM do Dia, segunda parte
sessão - Art. 63, II.

in1'02,
inda

ORDEM do Dia, sem anúncio -· Artigo 19, I, s.
ORDEM do Dia, terminação da hºra
com orador na tribuna Artigo
19, I, q.
ORDEM das votações Artigo 75,
§ 1.º.
ORDEM do Dia, adiamento - Artigo 77, rrr.·
ORDEM do Dia e projetos com pareceres - Art. 124.
ORDEM do Dia, comunicações e exprecede as eleições - Art. 82.

140 ORDEM do Dia, inclusão de proposição - Art. 81.

ORGANIZAÇÃO da Comissão Permanentes - Art. 26.

ORDEM do Dia, início

ORGANIZAÇAO das atas da Câmara
em Anais - Art. 87, § 9.º.

§i 3. 0 ,

e 75.

-

Art.

63,

ORDEM do Dia na última sessão legislativa de legislatura no mês que
precede as eleições - Art. 82.
ORDEM do Dia, posse -

Art. 77, I.

ORDEM do Dia, preferência go 77, II.

A.rti-

ORDEM do Dia, preferência para
emenda do Senado - Art. 30, § 3.º.
ORDEM do Dia, preferência para segunda discussão - Art. 8}, § 3. 0 •
ORDEM do Dia, prorrogação tigo 79.

Ar-

ORDEM do Dia, questão de ordem
- Art. 77, parágrafo único.
OR.DEM do Dia, r~etirada de matéria - Art. 75, V.
ORDEM do Dia seguinte, anúncio -Art. 80.
ORDEM do trabalho, requerimento
de informações - Art. 101, XI.
ORDEM dos trabalhos e suspensão
da sessão - Art. 70, XII.
ORDEM geográfica
da relc,uâo dos
Deputados diplomados - Art. 2. 0 ,
§ 3.º.

ORGANIZAÇÕES das Comissões Permanentes, prazo - Art. 23.
ORGANIZAÇAO das contas do Presidente da República - Art. 175,
§ 1.º.
ORGANIZAÇAO das
- Art. 28, § 8. 0 •

Nações Unidas

ORGANIZAÇÃO de pastas nas comissões - Art. 59, § 1.0 , V.
ORGiANIZAÇÃO de processo
revisão - Art. 59, § 1.º, VI.
ORGANIZAÇÃO
orçamentária -

para

do projeto de
Art. 28, § 6. 0 •

lei

ORGANIZAÇAO de pastas nas comissões - Art. 59, § 1. 0 , V.
ORGANIZAÇÃO do trabalho tigo 28, § 5. 0 •

Ar-

ORGANIZAÇÃO ou reorganização de
autarquias ou emprêsas paraestatais - Art. 28, § 2. 0 •
ORGANIZAÇAO periódica de projeto de crédito pela comissão de Finanças - Art. 179.
ORGANIZiAÇõES assistenciais internacionais - Art. 28, § 8. 0 •
inter-

ORDEM geográfica de Estados, Território e Distrito Federal Artigo 2. 0 , § 3. 0 •

ORGANIZAÇÕES financeiras
nacionais - Art. 28, § 8. 0 •
ORGU\.NIZAÇõES monetárias
nacionais - Art. 28, § 8. 0 •

inter-

ORDEM na Câmara, o seu fiscal Art. 18.

óRGÃO da Câmara o Presidente L'l.rt. 18.

ORDEM perturbada no plenário e retirada do Deputado - J).rt. 19, I, j.

ôRGAO das decisões da Mesa tigo 19, IV, d.

ORDEM regimental dos trabalhos da
comissão, alteração - Art. 38, § 1.º.

óRGÃOS da Câmara a 60.

ORDINARIAS, sessões da Câmara Art. 61, h..,

ôRGAOS da Câmara e representação partidária - Art. 8. 0 •

ORGANIZAÇÃO conveniente de proposição, restituição ao autor - Artigo 89, § 7. 0 •

. óRGAOS da Presidência da República no projeto de orçamento Art. 166, parágrafo único.

ORGANIZAÇÃO da Mesa na sessão
preparatória inicial de cada legislatura - Art. 2. 0 , § 2. 0 •

óRGAOS de publicidade, representante no recinto - Art. 201, § 2. 0 •

ORGANIZAÇAO da Ordem do Dia Arts. 19, I, x e 80, § 1.0 •

Ar-

Artigos 15

óRGÃOS de utilidade pública, audiência ou colaboracão solicitada
por comissão - Art. • 42.

141 ORIENT AÇAO de exclusiva competência de outro Poder - Art. 19,
II, f.
OS QUE podem falar em questão de
ordem - Art. 84, §§ 2. 0 e 3. 0 •
OUTRO poder, competência exclusiva - Art. 19, II, f.

p
PAGAMENTO de ajuda de custo a
suplente - Art. 178, § 5. 0 •
PAGAMENTO de exercícios findos
verba no projeto de orçamento Art. 167, III.
PAGAMENTO de subsídio a suplente - Art. 178, § 1.0 , III.
PAíSES estrangeiros, intervenção Art. 28, § 8.0 •
PALACIO Tiradentes, sede da G_âmara - Art. I.º.
PALAVRA a oradores inscritos no
Expediente - Art. 63, § 2. 0 •
PALAVRA para apresentação de projeto - Art. 63, § 1.0 •
PALAVRA para comunicação - Artigo 63, § 1.0 •
?ALAVRL\ ao Deputado após o encerramento da Ordem do Dia Art. 78.
PALAVRA aos Deputados, quem a
concede - Art. 19, I, c.
PALAVRA do orador na comissão,
retirada - Art. 54, X.
PALAVRAS do orador são diri(Jidas
ao Presideni,e, ou à Câmara
Art. 70, XI.
PALAVRA do Presidente, inadmissibilidade de aparte Artigo 134,
§ 2.º, I.
Artigo
PALAVR.A nas comissões

54, VII.

PALAVRA, requerimento dela - Artigo 101, I.
PALAVRA, requerimento para desistência - Art. 102, I.
PARALELO ao discurso não é admissível aparte Art. 134, § 2. 0 , II.
PARECER a emendas - Artigo 113,
§

3.º.

PARECER, aprovação
- Art. 40, § 10.

em comissão

PARECER, a que se deve cingir a
comissão - Art. 113, § 1.0 •

PARECER às emendas a projeto de
reforma do Regimento Interno Art. 184, § 3. 0 •
PARECER às emendas no processo
de prestação de contas do Presidente da República, prorrogação de
prazo - Art. 176, § 6. 0 •
PARECER, assinaturas - Artigo 40,
§ 10.
PAREC.!l!R,
com as respectivas impressao e
distribuição,
condição
para a prioridade - Art. 162, IV.
PARECER com razões imprecisas,
ou incompletas, explicação - Artigo 19, III, f.
PARECER, conceito - Art. 113.
PARECER, conclusões necessárias
Art. 40, § 8. 0 •
RIBECER condição para inclusão de
proposição em Ordem do Dia
Art. 81.
PIARECER, contagem de ivotos
Art. 40, § 16.
PARECER da comissão, como concluir - Art. 113, § 2.0 •
PARECER da Comissão de Constituição e Justiça, sôbre emenda a
projeto de outro Poder - Art. 108,
parágrafo único .
PARECER da Comissão de Economia
sôbre audiência do Conselho Nacional de Economia Artigo 103,
§

4.º.

PARECER da Comissão Especial
para conhecer de procedimento incompatível com o decôro parlamentar, discussão e votação - Artigo
191, § 3. 0 •
PARECER da Mesa obrigatório para
proposição que modifique os servicos administrativos da Câmara Árt. 2<J4.
PARECER de comissão sôbre emenda do senado a projeto do orçamento - Art. 172, I e II.
PARECER de comissão sôbre indicação sem projeto - Art. 99, § 4. 0 •
PLIBECER de comissão sôbre propoposição urgente em Ordem do Dia
- Art. 159, § l.º.
PARECE:R de duas ou mais comissões sôbre proposição urgente Art. 159, § 2.0 •
PARECER de relator designado pelo
Presidente da Câmara, remessa a
outra Comissão - Art. 40, § 22.

142 P ARElCER de que deva resultar resolução, decreto legislativo ou lei
- Art. 113, § 4. 0 •
PARECER, devolução à Comissão
Art. 113, § 7. 0 •
PARECER, discussão em comissão
Art. 40, § 8. 0 •
PARECER, dispensa de leitura em
comissão - Art. 40, § 8. 0 •
PARECER,
distribuição da matéria
dêle dependente - Art. 19, IV, c.
PARECER divergente do voto do relator - Art. 4{}, § 14.

PARECER e voto anexos ao processo
- Art. 40, § 20.
PARECER e voto, via destinada à
impressão - Ãrt. 4J, § 21.
PIARECER favorável de comissão específica e arquivamento Artigo
91, IlI.
PARECER favorável, retirada de proposição da Ordem do Dia - Artigo
104, III.
PARECER final sôbre contas do Presidente da República, inclusão na
Ordem do Dia_, Art. 176, § 5. 0 •

Art.

113,

PARECER formulado em desacôrdo
com o Regimento - Art. 113, § 7. 0 •

R!\.RECER em comissão, prazo tigo 4-0.

Ar-

PARECER formulado por Deputado
designado pelo Presidente da Câmara - Art. 115, § 1.0 •

PARECER do relator §

2. 0 , II.

PARECER em comissão, prazo para
discussão - Art. 40, § 9. 0 •
PARECER em comissão, votação Art. 40, § 10.
PARECER em regime de urgência,
prazo - Art. 40, I.
PARECER em tramitação ordinária,
pra.zo para parecer - Art. 40, III,
§

6.º.

PARECERES - Arts. 113 a 115.
PARECERES apresentados em reuniões secretas de comissões - Artigo 36, § 6.0 •
•
PARECERES em comissões não redigidas - Art. 38, IV.
PARECERES contrários unânimes Art. 19, II, a.
PARECER escrito -

Art. 113, § 2. 0 •

PARECER escrito, em três partes Art. 113, § 2. 0 •
PARECERES das comissões, cópia e
colecionamento em partes - Artigo 59, § 1.0 , V.
PARECERES das comissões de constituição e Justiça e de Finanças,
ordem de apresentação - Art. 48,
§ 3.º.
PARECERES, publicação §

6.º.

Art. 113,

R!\.RECERES todos favoráveis, prazo
para a discussão da proposição A>:t. 135, § 1.0 , V.
PARECERES unân(mes favoráveis,
discussão do projeto - Art. 121, II.

PARECER independente para cada
proposição - Art. 113, § 5. 0 •
PARECER, prazo para a discussão
- Art. 135, § 1. 0 , IV.
PARECER preliminar da comissão
de Constituição e Justiça em representação sôbre perda de mandato
de Deputado - Art. 190, § 4. 0 •
PARECER prévio do Tribunal de Contas sôbre tomada de contas Artigo 175.
P;ARECER relativo a balanço na prestação de contas do Presidente da
República - Art. 176.
PARECER,
§ 2.º, I.

relatório

-

Artigo

113,

PARECER, requerimento de prorrogação de 1rrazo para apresentação
- Art. 104, VII.
PARECER sôbre as emendas a projeto de lei orçamentária, prorrogação de prazo - Art. HJ4, II.
PARECERES sôbre as emendas na
publicação da proposição - l!\.rtigo
94, VI.
PARECERES sôbre as proposzçoes,
publicação Art. 94, parágrafo
único.
PARECER sôbre documento go 113, § 4. 0 •

Arti-

PARECER sôbre emenda a proposição urgente - Art. 159, § 5. 0 •
PARECER sôbre emendas ao projeto
de orçamento - 1Art. 169, VII.

143 PARECERES sôbre emendas, publicação - Art. 94, parágrafo único.
PARECER sôbre indicação - Artigo
99, § 2. 0 •
PARECER sôbre matérias análogas
- Art. 113, § 5. 0 •
PARECER sôbre procedimento incompatível com o decôro parlamentar
- 'L!\.rt. 191, § 1.0 •
PARECERES da Comissão de Constituição e Justiça em recursos sôbre
questão de ordem - Art. 85.
PARECERES e votos dactilografados
- Art. 40, § 20.
PARECERES e votos em duas vias Art. 40, § 20.
PARECERES favoráveis de tôdas as
Comissões - Art. 76, § 1. 0 •
PARECERES favoráveis de tôdas as
comissões, preferência na discussão
- Art. 75, § 2. 0 •
PARECERES, leitura nas comissões
- Art. 38, IV e V.
PARECER, leitura nas comissões
Art. 38, IV e V.
P>AREJCER, leitura na comissão
Art. 4QI, § 8. 0 •
PARECER, os que o assinam tigo 40, § 10.

AJ.•-

PARECER ou parte dêle, considerado
não escrito Art. 51, parágrafo
único.
PARECER pela inconstitucionalidade
Art. 28, § 1.º, 2.ª parte.
PARECER pelo revisor, prazo - Artigo 40, § 2. 0 •
P..'l.RECER por Presidente de Comissão - Art. 40, § 3.0 •
PARECER, prazo para a redação do
vencido - Art. 40, § 13.
PARECER privativo sôbre despeza Art. 51, II.
PARECER sôbre as contas do Presidente da República Artigo '19,
I, n e o.

PARECER sôbre emenda à Constituição, publicação - Art. 182, § 4.0 •
PARECER sôbre emenda à Constituição, leitura, publicação, distribuição e inclusão na Ordem do Dia
- .Art. 182, § 4. 0 •
F:.'l.RECER sôbre emendas a projeto
de fixação de subsídio - Art. 177,
§ 2.º.

n:

PARECER sôbre indicacão a ser arquivado - Art. 19,
b.
PARECER sôbre o que não fôr dt
atribuição específica da Comissão
- Art. 51, III.
PARECER sôbre prestação de canta~
do Presidente da República - Artigo 175, § 2.0 •
PARECER sôbre proposta de orçamento, publicação - 1.'l.rt. 169, V.
PARECER sôbre relatório do exercício anterior apresentado pelo Tribunal de Contas - Art. 175, § 1. 0 •
PARECER unttnime das comissões e
prioridade - Art. 119, II.
PARECER uno -

Art. 40,

§

18.

PARECER vencedor,
redação - Art. 40,

§

PARECER verbal -

Art. 114.

prazo

13.

para

a

PARECER verbal de relator da Comissão de Economia Art. 103,
§

8.º.

PARECER verbal do relator designado para opinar sôbre proposição urgente em Ordem do Dia sem parecer - Art. 159, § 3.0 •
PARECER verbal sôbre emenda a
proposição urgente· Artigo 159,
§ 5.º.
PARECER verbal sôbre emendas dD
Senado a projeto de orçamento
Art. 172, II.
Pt'l.RECER, voto com restrições tigo 40, § 16, I.

Ar-

PARECER, voto com restrição, sem
divergência - Art. 40, § 17.

PARECER sôbre constitucionalidade,
privativo - Art. 51, I.

PARECER, voto em separado divergente das comissões Artigo 40,
§ 16, II.

PARECER sôbre emenda à Constituição - Art. 182, § 3. 0 •

PARECER, voto pelas conclusões
Art. 4:>, § 16, r.

PARECER sôbre emenda à Constituição, distribuição - Al't. 182, § 4.0.

PARECER, votos em separado tigo 40, § 16, r.

Ar-

-144 Pl.\RECER, e votos favoráveis - Artigo 40, § 16, I.
PARTE de proposição, encerramento
de discussão - Art. 137, § 3. 0 •
PARTE de proposição para constituir
proposição independente Artigo
104, IV.
PARTE fixa do subsídio - Art. 178.
PARTE fixa do subsídio, como é devida - Art. 178, § L°.
PIARTE impugnada das contas do
Artigo
Presidente da República 17<6, § 8. 0 •
PARTE nas votações, como se escusa dela - Art. 138, § 3.0 •
.R.\RTES de disposição, prazo para a
discussão - Art. 135, § 5. 0 •
PARTES da sessão da Câmara - Artigo 63.
PARTES do projeto de orçamento .Art. 166.
PARTES e anexos do projeto de areamento discussão separada ou em
êonjuntÓ - Art. 169, XIII.
PARTE variável do subsídio que se
não rJ(wa a Deputado licenciado L\rt .. 1B7.
BA)3.TI:Cl,PAÇAO de 1Deputado em
congressos, conferências e reuniões
culturais - Art. 186, II.
PARTTCIPAÇAO do Presidente em
discussão - Art. 19, § 2. 0 •
PARTICIPACAO em mais de uma
Comissão Permanente - !Artigo 25,
§ 2.º.
PARTICIPAÇlí.O nas discussões e deliberaf}ões da Mesa - Artigo 19,
IV, b.
PARTICIPACÃO vedada nos debates
de Cornis<:Ún de Inquérito de Deputado a quem dela não participe
Art. 46, § 9.0 •
PARTIDO e seu ponto de vista
Art. :2, § único.
R.\RTIDO, /Vier - Art. 8. 0 •
PARTIDO político, representação sôbre perda; de mandato de Deputado
- Art. 190.
PARTIDOS e minorias - Art. 13.
PARTIDOS não integrados nem na
MaiOria, nem na Minoria - Artigo 13, iparágrafo 'ánioo.

PARTIDO uão 1·epresentado nas Comissões permanentes por quociente
- Art. 26, parágrafo único.
R.IBTIDOS reunidos em bloco parlamentar - Art. 10.
PARTIDOS políticos não integrados
na maiorin Art. 13, parágrafo
único.
PASSAGEM de fôrças estrangeiras,
nas comissões - Art. 36, § 3.0 , TIL
!PASSAGEM de fôrças estrangei:as
pelo território nacional 1..ut:igo
28, § 8. 0 •
PASTAS nas comissões - Artigo 58,
§ 1.º, v.
BEÇAS do processo de prestaç~o . de
conta do Presidente da Republica,
publicação -- Art. 176.
PECUARIA - Art. 28, § 2.0 •
PEDIDO ao Presidente da Câmara
- Art. 100 .
PEDIDO de destaque para votação
de emenda - Art. 149, § 4. 0 •
PEDIDO fie verificação de votação
- Art. 141, § 1.0 •
PEDIDO d~ i·ista de projeto de areamento e emendas não existe Árt. 170, IV.
PEDIDOS de audiência de conselho
Nacional de Economia - Art. 103.
PEDIDOS de informações à Comissão
sôbre as contas do Presidente da
República - Art. 176, § 1.0 •
PEDIDOS de informações sôbre as
contas do ri (;Bidente da República,
publicação - Art. 176, § 2. 0 •
PEDIDO de informação sôbre parecer reterel<te às contas do Presidente da República - Art. 19, I, n.
PEDIDO de vista, de processo em regime de urgência - Art. 40, § 15 .
PEDIDO de vista por meio de um
membro de comissão Art. 40,
§ 15.
PERCEPÇAO integral de subsídio em
caso de l~cenço. ~ lArt. 187.
PERDA de direito do lugar na ordem
de inscrição - Art. 74, § 8.0 •
PERDA de lugur em comissão - Artigo 58, m, e § 2.0 •
PERDA de luoar em comissão, efeito
durante a sessão legislativa - Artigo 58, § 4.0 •

-
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PERDA de lugar de membro da Mesa - A.rt. 15, § 3. 0 •

em Comissão tigo 19, III, e e 53, XIX.

PERDA de lugar

PERI)A de •r:andato 192.

Arts.

Ar-

189 a

PERDA de mandato de Deputado Arts. 28, § 1.0 e 97, I.
PERDA de mandato de Deputado,
arquivamento de representação Art. 190:), § -,. 0 •
PERDA de mandato de Deputado, Comissão Especial - Art. 31, III.
PERDA de mandato de Deputado,
como se dá - Art. 190.
PERDA de mandato de Deputado
defesa do acusado Artigo

mo;

§ 2.º.
PERDA de mandato de Deputado,
desnec•?ssido.de do processo - Artigo 190, ~ 4. 0 •

PERDA de 1r.andato de Deputado,
instauraçã.o cie processo - Art. 190,
§ 1.º.

PERDA de mandato de Deputado, parecer preliminar da Comissão de
Constituição e Justiça - Artigo 190,
§ 4.º.
PERDA de mandato de Deputado poT
falta às sessões - 1Art. 189, II.
PERDA de mandato de Deputado por
falta de cG,Mpromisso
Artigo

189, IV.

PERDA de
mandato de Deputado,
precedência da representação - Artigo i8(}, § 3.0 •
PERDA de mandato de Depntado,
projeto de resolução formulado pela
ComissiJ,o c1e Constituição e Justiça
- Art. ~90, § 3. 0 •

PERDA do subsídio por que.t;:, participar no esnangeiro de congres:;os,
conferências e missões culturais -

Art. 178,

§

4.0 , II.

PERGUN'IAS
esclarecedoras
sôbre
exposição oral de Ministro de Esta0
do - Art. 198, § 2. •
PERGUNTAS crais de DeputadO:J a
Ministro de Estado Artigo 198,
§

2.º.

PERGUNTAS orais impertinentes não
respondidas por Ministro de Estado

-

Art. 198, § 3.0 •

PERMANENCIA de Deputado na sua
cadeira - Art. 70, XVIII.

PERMAN'l1'NCIA na Ordem do Dia
de projeto de reforma do Regimento Inte~no - Art. 184, § 2. 0 •
PERMAN:Jj;NCIA em Ord(t1:. do Dia
de projeto sõbre subsídio - Artigo
177, § 2.".
PERl\1iAN:tl:N01A de fôrças estrangeiras no territc'rio nacional - .JU-ti-

go 177, VIJ".
PERMAN:ítNCIA dos que votam simbolicamente a favor sentados - Artigo 70, I.

PERMAJ'ffiNCIA de pé durante o
aparte - Art. 134, 1.0 •
PERMAmNCIA em Ordem do Dia
da matéria
sôbre
prestação de
contas do Presidente da República
0
- iArt. 17f., ~ 1. •
PERMAN:í!:NCIA na tribuna anti-regimentalmente - Art. 70i, VII.
PERMANf:NCIA nas bancadas tigo 6. 0 , I.

.AI-

PERMAN:tl:NCIA obrigatória no recinto das sessões durante as vota•
ções - Art. 138, § 2. 0 •

PERDA de mandato, quorum tJar·1 a
deliberação -· Art. 192.

PERMISSAO de adiamento da discussão - Art. 136.

PERDIA àc mandato de Deputado, votação secreta - Art. 147, § 2. 0 .

PERMISSA::> do orador para aparte
- Art. 134, § 2.0 , IV.
PERMISSAO do orador para a revisão dos apartes - Ai-t. 134, § 5. 0 •
P"RRMJSSÃO do orador para 3er inie;-rompido ...,.... Art. 131.

PERDA de mandato nas comissõzs ·Art. 36, § 3.0 , IV.
PERDA do subsídio pelo Depu/ado
que fôr ministro de Estado, 11;terventor federal ou secretário de Estado - Al t. 178, § 4.0 , II.
PERDA do subsídio por quem desempenhar missão diplomática - Ai-tigo 178, § 4°, II.

F<F:- ~.ns: ii.O ;1ara aparte -

134, § 1.0 •

Artigo

PERMI:-.>SAO para falar assentado Art. 70, m.

-
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PERMISSAO
para falar assentado,
requerimento - Art. 101, Il.
PERSONAGENS nacionais ou estrangeiros falecidos - Art. 67, parágrafo único.
PERTINANCIA com a matéri'1 da
convenção e necessária para ser
respondida pergunta oral a Mi 'l}stro
de Estado - Art. 198, § 3. 0 •
PERTURBAÇAO da ordem no plenário - .Art. 18, I, j.
PERTURBAÇAO dn ordem por Dtputado - Art. 70, X.
PERTURBAÇAO da sessão por espectador - Art. 201, § 3. 0 •
PESAR pelo JC!lecimento de antigo
congressista - Art. 105, I.
PESCA - Art. 28, § 2. 0 •
PESQUISA agrícola - Art. 28, § 2. 0 •
PESSCt'l. decentemente vestida, assisténcia às sessões - Art. 201.
PESSOAS extranhas ao trabalho dei
sessão secreta não podem assisti-1a3
- Art. 83, § 6.0 •
PESSOAS gradas presentes na Câ:mara - Art. 69, parágrafo único.
PETIÇóES dirigidas à. Câmara, recebimento - Art. 21, I.
PLENARIO, aceitação de correção à
redação final - Art. 154, § 10.
PLENARIO da Câmara, admissão - Art. 201, § 2. 0 •
PLENARIO, a1iresentacão de projeto de rewl1 1çãa para licenciar Deputados --- fArt. 186, § 1.0 •
PODER E:r;ec11.tivo, competência exclusiva ·-- Art. 19, II, f.
PODER Judiciário, assuntos a êle
atinentes - Art. 28, § 1.º.
PODER Judiciário, competência exclusiva - Art. 19, II, f.
POLíCIA da Câmara - Artigos 280
a 202.
POLíCIA da Câmara, sua direção Art. 19, VI, d.
POLICIAMENTO
da
Câmara por
a.gente3 da volícia comum - ~'l.rtigo
:mo, parágrafo único.
POLIOIJ\MENTO da Câmara por fôrça pública Art. 20:J, parágrafo
único.

POLICIAMENTO da Câmara, privatividade - Art. 200.
POLICIAMENTO da Câmara, sua direção - Art. 200, parágrafo único.
POLICIAMENTO do edifício da Câmara e de suas dependências externas - Art. 200.
POLíCDA privativa da Câmara Art. 200, parágrafo único.
POLíGONO das Sêcas, comissão Especial - Art. 31, lV, a.
POLÍTICA social - Art. 28, § 5. 0 •
PARTES internacionais - Artigo 28,
§ 10.
PARTE da qnestão a ser votada Art. 19, I, u.
POR'I1A-VOZ de representação partidária - Art. S. 0 •
POSSE a Deputado -

Art. 19, VI, a.

POSSE de Deputado à Ordem do Dia.
- Art. 77, I.
POSSE de Deputado após o compromisso geral -- Art. 3.0 , § 2. 0 •
POSSE de Deputado, requerimento Art. 101, III.
POSSE de Suplente e direito a subsidio - Art. 178, § 1.º, II.
POSSE dos eleitos - Art. 7. 0 , XVI.
POSSIBILIDADE do levantamentG
da sessão - Art. 67.
PRATICA da rotação por escrutínio
secreto - Art. 147.
PRATICA de votacão nominal fora
dos casos vrei-istos no Regimento Art. 143.
PRATICA do Regimento - Art. 84.
PRAZO ao Ministro de Estado para
responder a perguntas orais - Artigo 198, § 3.0 •
PRJAZO conjunto para as comissões
que tenham de opinar sôbre proposição urgente - Art. 159, § 2.º.
PRAZO de autor do requero'1r..~nto de
convo~ação de Ministro de Estado
para dir~gir-lhe perguntas - Artigo 198, § 1.0 •
PRAZO de discussão de projeto de
areamento e11i comissão Artigo

17Ó, II.

PRAZO de exercício de mandato para
obtenção de licença por suplente
de Depu.<11,do - Art. 186, § 8.0 •

-
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PRAZO ae discurso do primeiro e do
segundo oradores inscritos no Expediente - Art. 63, § 2. 0 - 1.ª Parte.
PRAZO de permanência em Ordem
do Dia drt matéria sôbre prestação
de contas do Presidente da República - Art,. 176, § 1. 0 •
PRAZO de 1emessa de projeto à sanção e à promulgação Art. 96,
§ 2. 0 , I e II.
PRAZO de sessão, prorrogação - Artigo 68.
PRAZO cie adiamento de discurso Art. 136.
PRAZO de duração das reuniões das
Comissões - Art. 35, § 4. 0 •
PRL\ZO de inscrição para discussão
prévia - Art. 125.
PRAZO de meia hora para discussão
do projeto - Art. 135, § 1.º.
PRAZO de uma hora na discussão de
projeto - Art. 135.
PRAZO especial para parecer sôbre
proposições em regime de tramitação ordinária - Art. 40, § 4.0 •
PRAZO especial para parecer sôbre
proposiçõ8s complexas ou relevantes - Art. 40, § 4.0 •
PRAZO máximo de licenca com subs'..dio integral - Art. 187, § 1.0 •
PRAZO mfnimo de licença para convocaç·.~o c:e suplente de Deputado
- Art. 186, ~ 4.0 •
PRAZO mciximo ãa prorrogação da
Ordem do Dia - Art. 79.
PRAZO máximo de prorrogação de
sessão - Art. 68.
PRAZO na discussão de Anexo ao projeto de 0rçamento - Art. 169, XI.
PRAZO vara a comissão de Econc•1:.~a
opinar sôbre requerimento - Artigo 103, § 1.º.
PRAZO parn adiamento da discussão
de propos'cão em regime de ur.géncia - Art. 136, § 1.0 •
PRAZO varn adiamento da votação
- Art. 152, § 1.0 •
PRAZO para apresentação anual de
contas - Art. 204, § 3. 0 •
PRAZO 1Jara apresentação de parecer, re.1uerimento de prorrogação Art. 104, VII.
FRAZO para apresentação do projeto de crça11unto pela Comissão de
Orçamenw c Fiscalização Financeira - Art. 169, II.

PRAZO para apresentação do projeto
de subsídio para o Presidente e Vice-PrP-sidente da República Artigo 177, II.
PRAZO para Cipresentação de proposta de orçnmento pelo Poder Executiva - Art. 169, I.
PRL\ZO para a terceira parte da sessão, logo após a Ordem do Dia Art. 78.
PRAZO para compromisso de deputado - Art. 186, § 7. 0 •
PRAZO para debate com a presença
de Ministro de Estado - Artigo 198,
§ 1.º.

PRAZO para designação das emendas
de Coa:issão de Inquérito - Artigo
32, § 2.0 •
PRAZO para devolução à Mesa pela
comissão de parecer, Ltr..~ndas e informaçõe3 sôbre contas do Presidente da República - 1Art. 176, § 3. 0 •
PRAZO para devolução de papéis de
comissões por determinação do Presidente da Câmara Artigo 41,

1.º.

§

_PRAZO para discussão de emenda à
Constituição - Art. 182, § 5. 0 •
PRAZO para discussão de indicação
- Art. 135, § 1.0 , III.
PRAZO para discussão de parecer
Art. 135, § 1.0, IV.
PR•.\ZO para ãiscussão de parecer da
Comissão de Economia - Art. 103,
§

4.º.

PRAZO para discussão de parecer em
comissão - Art. 4J, § 9. 0 •
PRAZO para àiscussão de partes de
proposição - Art. 135, § 5.0 •
PRAZO para aiscussão de projeto Art. 135.
PRAZO rara discussão de projeto em
caso de urgência Artigo 13&,
§

1.º, I.

PRAZO para discussão de proposição
com pu.receret favoráveis - Artigo
135, § 1.0 , V.
PRAZO para. discussão de redação final - Art. 154, § 8.0 •
PRAZO para discussão não re,gulada
de modo especial - Art. 135, § 2.0 •
PRAZO para discussão pelo autor, ou
pelo relator - Art. 135, § 3. 0 •

Artigo 135, § 1.º, II.
PRAZO para distribuição de matéria
nas comissões - Art. 48.
PRlAZO pa.ra discussão prévia -

PRAZO para distribuição dos pareceres sôbre emendas ao projeto de
orçamento ·- Art. 169, IX.
PRAZO para distribuição em avulsos
de balanço e parecer relativos às
contas do Presidente da República
Art. 176.
PRAZO para encaminhamento de votação - .Art. 152, § 1.º.
PRi.\ZO para encaminhamento de votação de requerimento - Art. 104.
PRAZO para encaminhamento de votação de requerimento de urgência

-

Art. lti7, parágrafo único.

PRAZO para encerrctr..mto da primeira discussão de projeto de reforma do Regimento Interno Artigo 184, ~ 3 o.
PRAZO
para
esclarecimento
por
Deputado do projeto de orçamento
em comissão - Art. 170, III.
PRAZO para explicação
Art. 78, § 2.0 •

pessoal

PRAZO para. falar na discussão de
parecer na comissão - Artigo 40,
§

9.º.

PRAZO para jormular projeto de fixacão de subsídio e ajuda de custo
paí·a os membros do Congresso Nacional - /,rt. 177, I.
PRAZO para formular questão de ordem - .Art. 84, § 1.0 •
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PRAZO para opção entre comissões -

Art. 58, § 1.0 •
PRAZO para posse de suplente de
Deputado convocado - Artigo 186,
§ 6.º.
PRAZO para perguntas orais a Ministro de Estado - Art. 198, § 2.0 •
PRAZO para preparo de discurso em
sessão secreta destinado a arquivamento - Art. 73, § 12.
PRAZO para Presidente da Comissão
apresentar parecer sôbre as contas
do Presidente da República - Artigo 175, § 2 °.
PRAZO para orador em discussão de
orçamento é improrrogável - Artigo 135, § 5.0 •
PRAZO para orador na discussão de
emendas áo senado a projeto de
orçamento - Art. 172, III.
PRAZO para urador, prorrogação

Art. 135, § 5.0 •

PR1AZO 710.ra recebimento de emendas a pro1eto de reforma do Regimento :nterno - Art. 184, § 2. 0 •
PRAZO para revisor apresentar parecer sôbrc as contas do Presidente
da República - Art. 175, § 2. 0 •
PRAZO para organização das Comissões Perr;,anentes - Art. 23.
PRAZO para parecer a projeto de orçamento, apresentação de requerimento de vrorrogação - Art. 171.
PRAZO para parecer a projeto de orçamento, apresentação de requerimento de prorrogação - 1Art. 171.

P.RAZO para inclusão <Ir:. Ordem do
Dia p'trecer final sôbre as cóntas
do Prc~i'~rmre da República - Ar-

PRAZO para parecer às emendas ao
projeto de orçamento
Artigo

PR1.\ZO para inclusão em Ordem do
Dia do parecer final sôo."e as contas do Presidente da República -

PRAZO para parecer de Comissãa
sôbre proposição em regime de urgência incluída em Ordem do Dia
- Art. 81, parágrafo único.

PRAZO para leitura da ata e de documentos em sessão - Art. 74, § 4. 0 •

PRAZO para parecer de relator designar/o pelo Presidente da Câmara

PRAZO para Líder ela Maiaria ocupar
a tribuna - Art. 14.

P.Ri.\ZO para parecer em comissão -

PRAZO
para
Minislro ele Estado
atender a convocaçêo - Art. 194.

PRAZO para parecer em regime de
prioridade - Art. 40, II.

:Artigo

PRAZO para parecer em regime de
urgência - Art. 40, I.

tigo 170,

§

5.c.

Art. 176, § 5. 0 •

PRAZO para novo parecer -

40,

§

13.

169, VII.

-

.Art. 40, § 22.

Art. 40.

-
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PRAZO para parecer esgotado Art. 102, ll.
PRAZO para parecer sôbre emenda
do Senado, esgotado Artigo 29,
§

5.º.

PRAZO para parecer não se rtilata
por audiência solicitada por comissões - Art. 42.
PRAZO para parecer por Presidente
de Comissão - Art. 40, § 3.0 •
PRAZO para parecer, prorrogação Art. 40, § 1.0 •
PRAZO para parecer sôbre as lir.~n
das a projeto de subsídio - Artigo
177, § 2. 0 •
PRAZO para parecer sôbre emenda a
Artigo 159,
proposição urgente §

5.º.

PRIAZO para parecer sôbre prestação de contai;
do Presidente da
República - Art. 175, § 1. 0 •
PRAZO para parecer sôbre proposição em regime de urgência incluída
em Ordem do Dia - Art. 81, parágrafo único.
PRAZO para parecer sôbre proposição
em reqime de ur.gência retirada da
Ordem do Dia - Art. 81, parágrafo
único.
PRAZO para parecer sôbre proposição urgente, sua extinção - Artigo
159, § 3. 0 •
PRAZO para varecer sôbre relatório
do Tribunal de contas relativos às
contas do Presidente da República
- 1Art. 175, ~ 3.0 •
PRAZO para parecer sôbre emendas
do Senado Art. 29, §§ 1.0 , 2.º,
3.0 e 4.0 •
PRAZO para parecer sôbre emendas
do Senado a projeto em regime
natural de urgência - Art. 29, § 2. 0 •
PRAZO para pedidos de informações
sôbre as contas do Presidente da
Repúhlica - Art. 176, § 1. 0 •
PRAZO para preenchimento de vaga
em comissão - Art. 58, § 3.0 •
PRAZO para preenchimento de vaga
em Comissão Especial de emenda
à Constituiç;rio - Art. 183.
PRAZO para prorrogação de sessão
para explicação pessoal
Art. 68,
§ 2.º
PRAZO para publicação do ato de
distribuicão de atribuicões as secretarias __: Art. 21, § i. 0 •
PRAZO para recebimento de matéria
nas comissões - Art. 48, § 1.º.

FRAZO para redação do vencido na
elaboração de parecer Art. 40,
§ 11.
PRAZO para redação do vencido no
parecer sôbre as contas do Presidente da República
Art. 175,
§ 2.º.
PRAZO para redação final em projeto de orçamento - Art. 169, XVI.
PRAZO para recurso contra indeferimento de requerimento - Art. 102,
§ 2.º.
PRAZO para redação final 154, § 3.0 •

Artig·o

PRAZO para redação final em urgência - Art. 154, § 3. 0 •

-=

PRAZO para redação final, prorrogação
Art. 154, § 3. 0 •
PRAZO vara relatar proposição urgente incluída em Ordem do Dia Art. 159.
PRAZO para relator designado pelo
Presidente da Câmara - Art. 115,
§ 1.º.
PRAZO para remessa de processos aos
relatores - Art. 38, III.
PRAZO para réplica do relator na
comissão - Art. 40, § 9. 0 •
PRAZO para requerimento de desarquivamento - Art. 91, § 2. 0 , I.
PRAZO para revisor apresentar parecer - Art. 40, § 2.0 •
PRAZO para vista de processo em
Comissão - Art. 40, § 15.

F,RAzo reyimental não pode ser ul-

trapassrtdo pelo orador - Artigo
130, IV.
PRAZO regimental para a discussão,
seu decurso e encerramento dela Art. 137.

PRAZOS -

Art. 135.

PRECED1';NCIA ele votação da emenda à redação final Artigo 154,
§

9.º.

PRECED:f:NCIA de votação de requerimento em. relação à proposição a
que se refira - Art. 149, § 5. 0 •
PRECEITOS sôbre a tramitação de
projeto de orçamento em comissão
- 1Art. 170.
.
PREÇOS dos produtos agrícolas, estabilização - Art. 28, § 2. 0 •

150 PREENCHIMENTO de lugar em comissão, requerimento - Artigo 102,
§ 1. 0 , II.

PREFER:il:NCI1A na matéria em r:Uscussão - Art. 75, § 2. 0 •

PREENCHIMENTO de vaga na Mesa
- Art. 7. 0 •
PREENCIIlMENTO de vagas ao se
organizarem as Comissões Permanentes -- Art. 26, parágrafo único.

PREFER.f:NCIA na Ordem do Dia
para as emc.ndas do Senado - Artigo 8J, § 3.0 •

PREENCHIMENTO de vagas nas comissões - Arts. 54, XVI e 58, § 3. 0 •
- Arts. 155 e 156.
PREFERÊNCIA, conceito
1Artigo 155.
PREFER:il:NCIA de comissão - Artigo 58, § 1.0 •
PREFER~CIA

PREFER:tl:NCIA na Ordem do Dia Art. 77, II.

PREFER"f:NCIA na Ordem do Dia
para as proposições em segunda discussão - Art. 80, § 3.0 •
PREFER:il:NCIA na votação de requerimento de adiamento da discussão
ou da votação - Art. 155, § 6. 0 •
PREFER:íl:NCIA na votação do substitutivo de comissão - Art. 155, § 3.0 •
PREFER:il:NCIA na votação entre reqzier.~ r..?nto apresentados
simultâneamente - Art. 155, § 7. 0 •

PREFER:il:NCIA
de
Deputados de
partidos diferentes para exercerem
de secretários na sessão preparatória inicial de cada legislatura Art. 2, 0 , ~ 2. 0 •

F•REFERli;NCIA na votação para subemendas - Art. 155, § 4. 0 •

PREFERf:NCIA de Líder de partido
para falar Art. 12, parágrafo
único.

PREFERll:NCIA para comentar decisão sóbre questão de ordem - Artigo 84, § 5.0 •

PREFER.:il:KCIA da palavra para o
autor da proposição - Art. 129, I.

PREFERf.:NCIA
Art. 155.

PREFER:il:NCIA da palavra para autor de voto em separado - Artigo
129, III.
P•REFER:f:NCIA da palavra para o
autor da emenda - Art. 129, IV.

PREFERll:N'CIA para proposição
mesmo Grupo - Art. 8{}, § 4. 0 •

PREFER:f.'NCIA da palavra para o
Deputado a· favor - Art. 129, V.
PREFER1l:NCIA da palavra para o
Deputado contra - Art. 129, VI.
PREFER:il:NCIA de projeto em regime de urgência - Art. 155.
de requer.t1:•;nto mais
amplo sôbre o mais restrito - Ar0
tigo 155, § 9. •

PREFER1:~NCIA

PREFER:il:NCIA de requerimentos em
discussão - Art. 155, § 8.0 •
· PREJFER:l!!NCIA de votaçrío sôbre discussão - Art. 80, § 2. 0 •
PREFER.JtNCIA em comissão - Artigo 38, § 1.0 •
PREFERf,NCIA entre as proposições
em prioridade - Art. 155, § 2. 0 •
F•REFER}};NCIA entre projetos urgentes - Art. 155, § 1.0 •
vara orador que não
haja falado nas 10 sessões anteriores - Ai·t. 63, § 1.0 •

PREFER~.NCIA

para

PREFER:il:NCIA para
tigo 155.
PREFER:t:NCIA para
emenda - Art. 155,

discussão

votação §

votacão
4.º. -

do

Arde

PREFER"f:NCitA para votacão de
emenda modificativa - Artigo 155,
§ 3.º.
PRElFERÊNCIA para votação de
Artigo 155,
emenda substitutiva § 3.º.
PREFE'.R:íl:NOIA para votacão
de
Artigo 155,
emenda supressiva § 3.º.
PREFERJ1:NCJ A requerida Artigo
80, § 4. 0 •
PREFERÊNCIA, requerimento tigo 104, XI.

1Ar-

PREFER:ENCIA, sua ordem entre os
projetos urgentes - Art. 155, §' 1.º.
PREFD~AÇAO de dia, hora e Ordm:.
do Dia para sessão extraordinária
- Art. 64, § 1.0 •
PREFIXAÇÃO de prazo para adiamento de votação - Art. 153, § 1.0 •
PREJUDICIALIDADE -

Art. 165.

PREJUDICIALIDADE de qualquer
proposição - Art. 19, II, g.
PREJUDICIALIDADE de requerimentos apresentados simultâneamente
- Art. 155, § 9. 0 •
FRE!J'JDICIALIDADE de todos os
requerimentos de modificação da
Ordem do Dia - Art. 156, § 3.0 •
PREJUDICIALID~DE,

sidera prejudicado -

o que se conArt. 165.

PREPARAÇÃO das redações finais Art. 28, § 7. 0 •
l REPARATÓRIAS, sessões 2. 0 , 3. 0 e 61, r.

Artigos

PRERROGATIVAS de Líder da Minoria - · Ai't. 13, parágrafo único.
PRESENQ.\ do autor do requerimento de sessão secreta à reunião dos
líderes - Art. 83, § 2. 0 •
PRESENÇA dos Deputados e seu registro - Art. 2. 0 , § 5. 0 •
PRESENÇA de Deputados necl'ssária
para a votarão de prorrogacão de
·
sessão - Art. 68, § 1.º.
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Art.

166, parágrafo

PRESID:il:NCIA das Ccnlssões tigos 53 a 56 .

Ar-

PRESIDf.'NCIA
da segunda sessão
preparatória de cada legislatura 0
- Art. 3. •
PRESID:il:NCIA das sessões
mara - Art. 19, I, a.

da Câ-

PRESID!tNCI1.\ de inquérito sôbre delito na Câmara - Art. 21J.3.
PRESIDl1.:NCIA de membro da Mesa
para inqufrito sôbre delito na Câmara - Art. 203.
FRESIOONCIA de reuniões de comissão por cuem seja autor ou relator de proposição - Art. 56.
PRESID.'É..'l'\TCIA de reuniões da Mesa
- Art. 19, IV, a.
PRESID:t<:NCIA de reunião de comissão - Art. 54, III.
PRESID:il:NCIA de reunião de líderes
Art. 19, III, d.

PRESENÇA de dois terços para a votação de emenda à constituicão Art. 18::', § 10.
•

PRESID1tNCIA de reuniões de Presidentes de Comissões - Arts. 19, III,
e e 55.

PRESENÇA de menos de vinte Deputados - Art. 67, III.

PRESID:il:NCIA de sessão preparatória pela Deputado mais idoso - Artigo 2 .0 , § l _e.

PHESENCA do décimo do total dos
Deputados para abertura da sessão
- Art. 73, § 2. 0 •
PRESENÇA
comissão -

e ausência em ata de
Art. 60, II.

PRESENÇA nas reuniões reservadas
das Comissões - Art. 36, § 2. 0 •
PRESENÇA no recinto -

Art. 70, I.

PRESENTES, ?;erificação do número
-Art. 73, § 1.0 •
F'RESIDf:NCIA -

Arts. 18 a 20.

PRESIDf:...,...-CIA da Câmara, distribuição de projetos às comissões Art. 116.
PRESID:i!;NCIA
de Comissão Geral
em comparecimento de Ministro de
Estado - Art. 196.
PRESID:ENCI1.\ da Mesa ~ 1.º.

Art. 15,

PRE3ID:tNCIA àa República, seus
órgãos e Ninístérios no projeto rle

PRESID:tl:NCIA do Diretor do Serviço de Segurança no inquérito sôbre
débito na Câmara - Art. 2·03.
PRESID:f:NCI>.\ do mais idoso em comissões reunidas - Art. 49.
PRESIDENTB como relator ou revisor - Art. 54, § 1.0 •
PRESIDENTE, convite e Deputados
para se;-virem de Secretários na
sessão prevaratória inicial de legislatura - Art. 2. 0 , § 2. 0 •
PRESIDENTE da Câmara, convocação de líderes sôbre sessão secreta
- Art. 83, § 1.0 •
PRESIDENTE da Câmara, designação de escrivfio para inquérito sôbre
delito na _casa - Art. 2Q3, § 2. 0 •
PRESIDENTE da Câmara, desi.gnação ie wrstiiuto interino para comissão - Art. 57, § 1.0 •
PRESIDENTE da Câmara, inadmissibilidrtde de aparte à sua palavra
- Art. 134, § 2. 0 , !.

152 PREJSIDEN'IE da Câmara na presidência da Comissão Geral que recebe Ministro de Estado Artigo 196.
PRESIDENTE da Câmara, promoção
de projeto de resolução - Art. 154,
§ 2.º.
PRESIDENTE da Mesa da Câmara
- Art. 15, § 1. 0 •
PRESIDENTE da República, assinatura (]<?, correspondência a êle destinada - Art. 19, VI, b.
PIRESIDENTE da República, contas
não aprovadas - Art. 176, § 8. 0 •
PRESIDENTE da República, dispensa de leitura do processo de prestação de contas - Art. 176.
PRESIDENTE da República, falta de
prestação de contas - Art. 175,
§ 1.º.

PRESIDENTE da República, publição das peças do processo de prestação de contas - Art. 176.
PRESIDENTE da República, substituição pelo da Câmara - Artigo 19,
VI, f.
PRESIDENTE da Repúõlica,
da '1.e contas Art. 175.

toma-

PRESIDENTE da Comissão de Economia e de Finanças e relatório
sôbre aç finanças públicas - ~\rti
go 174, ~ 3. 0 •
PRESIDENTE cfr Câmara estrangeira, recepção - Art. 69, parágrafo
único.
PRESIDENTE de comissão, advertência a orador - Art. 54, VITI.
PRESIDENTE de comissão, assinatura de parecer - Art. 54, XII.
PRESIDENTE de comissão, avocação
de matéria - Art. 54, VI.
PRESIDENTE de comissão,
tência - Art. 54.

compe-

PRESIDENTE de comissão, comunicação de perda de lugar - Artigo
54, XIX.
PRESIDENTE de comissões, concessão de palavra - Art. 54, VII.
PRESIDENTE de comissão, designação de relatores e revisores - Artigo 54. vr.

PRESIDENTE de comissao, determinação d.a publicação dos dias de
reunião - Art. 54, I.
PRESIDENTE de comissão, dias de
reunião - Art. 54, I.
PRESIDENTE de comissão é a única
pessoa que pode determinar sejam
prestadas informações sôbre os seus
trabalhos - Art. 44.
PRESIDENTE de comissão e matéria
nela recebida - Art. 54, V.
PRESIDENTE de
a ata - Art. 54,
PRESIDENTE de
sessão legislativa

comissão fará ler·

IV.

comissão, fim de·
- Art. 54, XVIII.

PRESIDEI'ITE de comissão, informações mensais à Mesa Art. 54,.

XVIII.

PRESIDENTE de comissão, interrupção de orador - Art. 53, X.
PRESIDENTE de comissão, manutenção da ordem - Art. 54, III.
PRESIDENTE de comissão, nova elei-ção - Art. 53, § 2.0 •
PRESIDENTE
de
comissão, prazo
prorrogável por solicitação do relator - Art. 40, § 1.º.
PRESIDENTE de comissão, relações
com a Mesa, outras comissões e líderes - Art. 54, XV.
PRESIDENTE de comissão, renúncia
- Art. 53, § 2. 0 •
P•RESIDE.."'NTE de comissão, retirada
da palavra - Art. 54, X.
PRESIDENTE de comissão, publicação de ata - Art. 54, XIV.
PRESIDENTE de comissão, remessa
de matéria à Mesa - Art. 54, XITI.
PRESIDE'NTE de comissão, resolução
de questão de ordem Art. 54,.
XVII.
PRESIDENTE de comissão, solenidade das reuniões - Art. 54, III.
PRESIDENTE de comissão, substituição - Art. 53, § 1.0 •
PRESIDENTE de comissão, votação·
- Art. 54, X.
PRESIDENTE ele comissões, voto Art. 54, § 1.º.
PRESTDEN'I'E de inquérito sôbre delito na Câmara - Art. 203.

153 PRESIDENTE designa Secretário para ret:rar sol"1recartas das urnas Art. 7. 0 , ·vr.
PRESIDENTE, despacho em requerimento àe audiência de Comissão
- Art. 50, § 1.º.
PRESIDENTE do Senado, assinatura
da corresponâéncia a êle destinada
- Art. 19, VI, b.

PRESIDENTE i·ota em caso de empate - Art. 19, § 1.0 •
PRESIDENTE 1.'0ta em escrutínio secreto - Art. 19, § 1.º.
PREJS'D.!\ÇAO arinaz de contas tigo 204, § 3.0 •

Ar-

PRESTAÇAO anual de contas das
despesas realizadas pela Câmara -'Art. 204, § 3. 0 •

PRESIDENTE do Supremo Tribunal '·
Federal, ossznatura da corresponPRESTAÇÃO de contas pelo Presidência a éle destinada _ Art. 19,
dente da Re'1Jública, chegada à C,iVI, b.
mara - Art. 176.
comunicação
,.Art. 19, § 3.º.

PRESIDENTE~,

plenário -

sua

ao

PRESIDENTE e atribuições quanto
a publicações _ Art. 19, v.
PRESIDENTE e atribuições quanto
às reuniões da Mesa - Art. 19, IV.
PRESIDENTE
e leitura dos nomes
dos votados - Art. 7. 0 , VII.
PRESIDENTE
e proclamação dos
eleitos - Art. 7. 0 , XV.
PRESIDENTE e Vice-Presidente da
República, itxação do subsídio
Art. 28, § 4.0 •
FRESIDENTE e Vice-Presidente da
República, projeto de fixação de
subsídio - Art. 177, II.
PREJSIDENTE, e:r;plicações sôbre retificação da ata da sessão - Artigo
74, § 2.0.
PRESIDENTE não pode oferecer proposições à Câmara - Art. 19, § 1.0 •
PRESIDENTE não pode votar tigo 19, ~ 1. 0 •

•Ar-

PREST:\OÃO de contas do Presidente da República, dispensa de leitura do processo - Art. 176.
PRESTAÇAO de contas do Presidente da Repúolica, faltc;, Artigo
175, § l.º.
PRESTlAÇAO cic contas do Presidente da República, inclusão em Ordem do Dia do parecer final - Artigo l76, § B.º.
PRESTAÇAO de contas do Presfdente da Republica não aprovada Art. 176, § U.º ·
PRESTAÇAO de contas do President<?
da Repúbl<cc.., publicação de peças
do pro~es30 - Art. 176.
PREJSTAÇAO de contas do Presidente da República, terminação da vot A t 176 § 7 o
açao r ·
•
· ·
PRESTÍGIO e decôro da Câmara -Art. 19, VI, c.
PREViALECIMENTO de distribuiçlio
das atrzbuu;õe3 dos secretários ·na
sessão le[llsiativa anterior - Arti::;o
21, § 1.º.

PRESIDENTE órgão da Câmara Art. la.
PRESIDENTES de Comissões, prcsidência ae suas reuniões Artigo
19, III, e.
PRESIDENTES dos Tribunais Superiores, assinatura de correspondência :i êles destinadas Art. 19,
VI, b.
PRESIDENTES t:> Vice-Presidentes de
comissões, eleição - Art. 53.

PREVALECIMENTO de inscrição para explicação pessoal Art. 78,
§ 1.º.
PREVALECIMENTO da inscrzçao de
oradores para o fim do Expediente
- Art. 74, § 10.
PREVALECIMENTO do voto do relator em comissão - Art. 54, § 24.
PREVALECIMENTO por um mês de
inscrição de orador do Expediente
- Art. 74, § 7. 0 •

PRESIDENTE verifica o número de
Deputados presentes - Art. 73.

t>REVID:íl:NCIA social

PRESIDENTE, vista nas comissões --Art. 54, XI.

PRESTAÇÃO de contas do Presidente da República - Art. 28, § 6. 0 •

§

5.º.

Artigo 28,

154 PRIMAZIA na discussão ou na votação de uma proposição sôbre outra - Art. 155.
PRIMEIF.A hora da sessão destinada
a comemoração - Art. 69.
PRIMEIRA pari€ da sessão - Artigo 63, I.
PRIMEIRA parte da sessão, o que
:Jegue - Art. 74.
PRIMEIRi'~ reunião de comissão em
cada sess.'i.o legislativa Artigo
53, § 3. 0 •
PRIME::RA. sessão lectslativa da legislatura, como iniciar os trabalhos
- Art. 23.
PRIMEIR1.\
sessão legislativa data
do inicio do pagamento de subsídio - Art. 178, § 1. 0 • I.
PRIMEIRA
sessão preparatória de
sessão legislativa su1Jsequente à inicial de cada legislatura - Art. 5. 0 •

PRIORIDADE c1o projeto do Senado
- Art. 119, I.
PRIORIDADE em comissão - Artigo 38, § 1.0 •
PRIORIDAD:i.!: e parecer de reiator
desiga·zd,J pelo Presidente da Ca.mara - Art. 115, § 1.0 •
PRIORI:C..\.DE e parecer unânime das
comissões - Art. 119, II.
PRIORIDADE e prazo para varecer
por Presidt.-nff; e relator Art1go
40, § 3. 0 •
P.RIORIDADF. e sessão ordinária Art. 162.
PRIORIDADE '.Zão dispensa distribuição ãos avulsos com antecedência
de vinte e quatro horas - Art. 162,
III.

Pão dispensa numer:xção da proposição - Art. 163, I.

PRIOR1DAD~

PRIMEIRO de fevereiro do ano inicial dCT Legislatura - Art. 2. 0 •

PRIORIDADE não dispensa parecer
e sua impressão e distribuição com
antec~d:! 0 1cia de vinte e quatru iwras - Art. 163, IV.
PRIORTDADE uão dispensa publicação - Art. 163, II.
PRIORIDADE na Ordem do Dia Art. 80, § 1.0 •

PRIMEIRO escrutínio de eleição Art. 7. 0 , XI.

PRIORIDADE para projeto da Mesa - Art. 119, I. ·

PRIMEIRO Secretário dá conta à Ciimara dos documentos a ela diriqzdos - Art. 74, § 3.0 •

PRIORID.\DE para projeto de outro
Poder - Art. 119, I.

PRIM"l!.'IRO ano de cada legislatura
e sua sessão preparatória inicial Art. 2.0 •
PRIMEIRO a7io de legislatura, sessão
preparatória inicial - Art. 2. 0 •

PRIORIDADE - Arts. 162 a 165.
PRIORIDADE a requerimento do cmtor da proposição - Art. 164, II, c.
PRIORIDADE a requerimento de comissão - Art. 164, II, a.

PRIORIDADE a requerimento de líder - Art. 164, IT, b.
PRIORID.i..DE, como pode ser determinada - Art. 164.
PRIORIDADE, conceito -

Art. 162.

PUBLIC1;Ç.AO, condição para prioridade - Art. 163, II.

PRIORIDADD determinada a requerimento - Art. 164, II.
FRIORTDADE determinada peia "!.Tesa - Art. 164, I.
PRIORIDADE ãos projetos de C0missão Permanente - Art. 119, I.

PRIORIDADE, prazo para a redação
final - Art. 154, § 3. 0 •
PRIORIDADE. prazo para parecer
- Art. 40, II.
PRIOR!DADE, projetos assim considerados - Art. 119.
PRIOHIDADE reconhecida pela Mesa - Art. 119, II.
PRIORIDADE, requerimento - Artigo 1J4, XIII.
P?.IORfDADF! tem preferência sôbre
tramitação comum - Art. 155.
PRISÃO de Deputado, licença tigo 97, II.

Ar-

PRISAO do criminoso de delito na
Câmara - Art. 203.
PRIVATIVIDADE da presença dos
Deputados em sessão secreta - Artigo 83, § 6. 0 •

155 PRIVATIVIDADE de
policiamento
na Câmara - Art. 2{)0.
PRIVATIVIDADE no encaminhamento da votacão de emenda destacada ao autor do primeiro dos requerimentos que haja solicitacJo destaque - Art. 152, § 5. 0 •
PROBLEMAS econômicos do país Art. 28, § 2. 0 •
d 0 acusacão contra
o Prebidente da República, votação
por escrutínio secreto - Artigo 147,

PROCED~CI1.'1.

§

2.º.

de representação sôbre perda de mandato de Deputado
- Art. 190, § 3.0 •

PROCED~NCIA

PROCED.:ê;NCIA ou não de retificação de ata de sessão - Artigo 74,
§

2.º.

PROCEDIMENTO incompatível com
o decôro parlamentar - Art. 189,
IV.
PROCEDIMENTO incompatível com
o decôro parlamentar, processo Art. 191.
PROCESSO automático vara votação
- Art. 206.
PROCESSO criminal de
licença - Art. 97, II.

Deputado,

PROCESSO de escrutínio secreto da
votação - Art. 14(}, III.
PROCESSO de Deputado
97, II.

Artigo

PROCESSO de prestação de contas
do Presidente da República, chegada à Câmara Art. 176.
PROCESO de prestação de contas do
Câmara - Art. 176.
PROCESSO de prestação de contas
do Presidente da República, chegado à Câmara - Art. 176.
PROCESBO de prestação de contas
do Presidente da República, dispensa de leitura - Art. 176.
PROCESSO de tomada de contas do
Presidente da República - Art. 175.
PROCESSO de votacão
Art. 140, II.
-

nominal -

PROCESSO de votação, requerimento
- Art. 104, V.
FROCESSO clistribuído a mais de
uma comissão, remessa - Art. 48,
§

2.º.

PROCESSO e julgamento de culpados consequentes à ação de Comissão de Inquérito - Art. 46, § 6. 0 •
PROCESSO imediato da votação da
matéria de discussão encerrada, se
houver número - Art. 138, § 5.0 •
PROCESSO mecânico para votação' Art. 20ü.
PROCESSO não devolvido à comissão, sem restauração Art. 41,
§

2.º.

PROCESSO por procedimento incompativel com o decôro parlamentar
- Art. 191
PROCESSO, se,gunda via vara o revisor - Art. 59, § 1.0 , VI.
PROCESSOS entregues aos relatores
- Art. 38, III.
PROCESSO simbólico de votação Art. 140, I.
PROCESSO
simbólico
da votação,
como é feito - Art. 141.
PROCESSO de votação a 147.

Artigos 140

PROCESSOS de votação adotados Art. 140.
PROCESSO sôbre contas do presidente da República, parte impugnada
- Art. 176, § 8. 0 •
PROCESSO sôbre perda de mandato
de Deputado, instauração - Artigo
190, § ··º·
PROCESSO sóbre procedimento incompatível com o decôro parlamentar - Art. 191, § 1.0 •
PROCESSOS
em
andamento, sua
organização - Art. 40, § 23.
PROCLAMAÇÃO do resultado de verificação de votação Art. 141,
§ 3.º.
PROCLAMAÇÃO do resultado de votação simbólica - Art. 141.
PROCL!AMACAO do resultado final
de votaçãÔ nominal Art. 142,
§ 4.º.
PROCLAMAÇAO do resultado final
dd votação· nominal Art. 142,
§

5.º.

PROCLAMAÇÃO do resultado final
de vot~cão
nominal, não votará
mais nenhum Deputado Artigo
0
142, § 5. •

-
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PROCLAMàÇAO dos eleitos go 7. 0 , XV.

Arti-

PROCLAMAÇAO dos votos go 7. 0 , VIII.

Arti-

PROCLAMACAO em voz alta dos
resultados - sucessivos da chamada
na 11otação nominal - Artigo 142,
§ 1.º.

PROJ'EI'O de alteração do Regirriento Interno, discussão - Artigo 121,
VIII.
PROJETO de Comissão Permanente,
prioridade - Art. 119, I.
PROJETO dP, crédito especial para
instituição de assistência - Artigo
181.

PROCURADOR Geral da Repj}.blica,
representação sôbre perda de mandato de Deputado - L'u:t. 190.

PROJETO de crédito especial para
Mesa de casa do Congresso - Artigo 179, § 1.0 •

PRODUÇAO agrícola lj 2.º.

PROJETO de crédito
passado o respectivo
Art. 180.

Artigo

28,

PROIBIÇAO ao orador de desviar-se
da questão em debate - Art. 130, I.
PROIBIÇAO ao orador de ultrapassar o praw regimental - Ll\.rtigo
130, IV.
PROIBIÇAO de deliberação por escrutínio secreto, casos - Artigo 147,
§

3.º.

PROIBIÇAO de moção a favor ou
cido - Art. 130, II.
PROIBIÇAO de falar contra o vencontra ato de outro Poder - Artigo
19, II, f.
PROIBIÇAO de permanecer em pé
durante as votações Artigo 70,
XVIII.
PROIBIÇAO de publicação infringente de normas regimentais Art. 19, V, a.
PR.OIBIÇAO de sugestão a outro Poder - -.\rt. 19, II, f.
PROIBIÇAO do uso de linguagem
imprópria - Art. 130, III.
JPROJEITO, apresentação Artigo
7.º, I.
PROJETO autorizando a declarar
guerra - Art. 118, I.
PROJETO autorizando a fazer a paz
- Art. 118, I.
PROJETO, com prioridade, tramitação - Art. 117, II.
PROJETO conseqüente a indica~ão Art. 99, § 3.0
PROJETO conseqüente à indicação
oferecida pelo autor dela - Artigo
99, § 4.0 •
PROJETO da Mesa, prioridade - Artigo 119, I.

suplementar
exercício -

PROJETO de fixação das fôrças armadas, redação final Art. 154,
§ 1.º.
PROJETO de fixação de subsídio e
ajuda de custo dos membros dO
Congresso Naciona'l - Art. 177, I.
PROJETO de fixação de subsídio,
aprovação - Art. 177, § 3.0 •
PROJETO de fixação de subsídio para o Presidente e o Vice-presidente
da República - Art. 177, II.
PROJETO de lei de fixação de_ fôrças
armadas, sessão secreta Artigo
83, § 5.0 •
PROJ'EI'O de lei orçamentária tigo 28, § 6.0 •

Ar-

PROJETO de lei orÇamentária não
admite votacão secreta - Artigo
147, § 3.0 , iI.
PROJETO de lei orçamentária, ordem de preferência Artigo 155,
§ 1. 0 , IV.
PROJETO de lei orçamentária ou de
sua retificação, de crédito suplementar e de tctr.,xda de contas, redação final - Art. 154, § 1.0 •
PROJETO de lei orçamentária, prorrogação de prazo para apresentação de parecer sôbre as emendas Art. 104, II.
PROJETO de lei orçamentária, urgente - Art. 118, X.
PROJETO de lei orçamentária, votação especial - Art. 151, parágrafo
único.
PROJETO de lei periódica não pode
ser votado por escrutínio secreto
Art. 147, § 3.0 , II.

-
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PROJETO
de licença para que se
ausentem do país o Presidente e o
Vice-Presidente
da
República -

PROJETO
emenda
tes, que
emendas

PROJETO de orçamento com matéria anti-regimental Artigo 19,

PROJETO de orçamento não admite
emenda que aumente ou reduza dotação destinada ao pagctr:•mto de
estipêndio ou vantagem de natureza pessoal - Art. 168, II.

Art. 118, IX.

I, m.

PROJETO de orçamento, designação
de relatores
revisores Artigo

170, I.

e

PROJETO de orçamento,
de emendas - Art. 173 :

destaque

PROJETO de orçamento, devolução à
Mesa com as emendas e pareceres

-

Art. 169, VIII.

PROJETO
de orçamento, discussão
de Anexo - Art. 169, XI.
PROJETO de orçamento, destaque
por partes e anexos - ·.\rt. 169, XII.
PROJETO
de orçamento, dispensa
· de redação 7inal - Art. 169, XVII.
PROJETO
de
orçamento, emenda
com acréscimo de despesa não é
Artigo
admissível em comissão -

170, VI.

PROJETO de orçamento, emendas do
Senado - Art. 172.
PROJETO de orçamento, encaminhamento à comissão das emendas do
Senado - Art. 170, II.
FíROJETO
de orçamento, encerramento da discussão de parte ou
de mais de uma - Art. 169, XIV.
PROJETO
de orçamento, esclarecimento por Deputado em comissão

-

Art. 170, III.

PROJETO de orçamento formulado
pela Câmara - Art. 1'69, II.
PROJETO
de Orçamento Gerµl da
União - Art. 166.
PROJETO de orçamento, interstício
entre o inicio da distribuicão em
avulsos e o da discussão - · rATtigo

169, X.

PROJETO de orçamento não aãJr:üe
dispositivo
que consigne despesa
para exercício diverso daquele que
a lei vai reger - Art. 167, III.
PROJETO de orçamento não admite
dispositivo que não indique especi.. ficadamente o total da receita cuja
arrecadação autorize - Art. 167, I.

de orçamento não admite
constituida de várias pardevem ser redigidas como
distintas - Art. 168, III.

PROJETO de orçamento não admite
emenda nue crie, ou suprima, cargo,
ou função, ou lhes modifique a nomenclatura - Art. 168, I.
PROJETO de orçamento não admite
emenda que não indique o Poder,
l.Iinistério ou órgão administrativo
a que pretende referir-se, ou a dotação que deseje alterar, ou instituir Art. 168, IV.
PROJETO de orçamento não admite
emenda que transponha dotação de
um para outro Poder, de um para
outro Ministério, ou de um para
órgão administrativo - Art. 168, V.
PROJETO dlJ orçamento
não pode
apresentar dispositivo que tenha o
caráter de proposição principal -

Art. 167, IV.

PROJETO de orçamento não pode
conter dispositivo que autorize, ou
consigne, dotação para junção ou
cargo, efetivo ou não, e serviço, 01L
repartição, não criados, anteriormente, em lei - •.'l.rt. 167, V.
PROJETO de orçamento não pode
conter dispositivo que dê ao ao produto de impostos, taxas, ou quaisquer tributos criados para fim determinados, aplicação diferente da
prevista na lei que os criou - Ar-

tigo 167, VII.

PROJETO de areamento não admite
dispositivo que não corresponda à
tributação vigente - Art. 167, II.
FROJETO de orçamento não pode
conter dispositivo que não caiba na
lei consequente - Art. 167, VI.
PROJET:>
de
orçamento, normas
para a sua elaboração - Art. 169.
PROJETO de orçamento, o que nêle
não pode figurar - Art. 167.
PROJETO
votacão

169,

·xrv.

de orçamento, ardor:, de
das
emendas - Artigo

PROJETO de orçamento, parecer sôbre emendas - Art. 169, VII.

-
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PROJETO de orçamento, parecer verbal sôbre emendas do Senado

PROJETO de reforma de Regimento
Interno, aprese'll.tação e publicação
- 1.!\.rt. 184, § 2. 0 •

PROJETO de orçamento, prazo de
discussão em comissão para o relator - ..'\rt. 170, II.

PROJETO de resolucão de Comissão
de Inquérito - Art. 46, § 5.0 :

Art. 170, II.

PROJETO de orçamento, prazo para
discussão em comissão - Artigo

170, II.

PROJETO de orçamento, prazo para
redação final - Art. 1·69, XVI.
PROJETO
de orçamento, prorrogação de prazo para parecer sôbre
Art. 171.
emendas PROJETO de orçamento, publicação

-

Art. 169, V.

PROJETO de orçamento, publicação
Artigo
das emendas admitida8 -

169, VI.

PROJETO de orçamento, publicação
das emendas com pareceres - Ar-

tigo 169, IX.

PROJETO de orçamento, relator-geral - Art. 170, I.
PROJETO de orçamento, reunião de
emendas com o mesmo fim, em relação à mesma localidade - 1.!\.rtigo

17·J, V.

PROJEI'O de resolução de criação de
Artigo
Comissão de Inquérito -

32, § 3.0 •

PROJETO de resolução de reforma
do Regimento Interno, redação final - Art. 154, § 2. 0 •
PROJETO

de resolução, discussão -

Art. 121, VIII.

PROJETO de resolucão e matéria de
natureza regimental - Art. 97, VI.
PROJETO
de resolução, independe
de redação final - Art. 154, § 2.0 •
PROJETO de resolução para licença
a Deputado - Art. 186, § 1.0 •
PROJETO de resolução regulando a
votação por processo mecânico -

Art. 206, parágrafo único.

PROJETO de resolução sôbre contas
não aprovadas do Presidente da
República - L!\.rt. 178, § 8. 0 •
PROJETO destinado à promulgação
do Presidente do senado - Artigo
Art . .n6, § 2. 0 , II.
PROJETO de

Art. 177,

subsídio, emendas

§ 2. 0 ,

PROJETO de orçamento, tramitação
na Comissão - Art. 170.

PROJETO de tramitacão ordinária

PROJETO de orçamento, ultimação
de pareceres sôbre as emendas -

PROJETO, distribuição

Art. lô9, XII.

FIROJETO de orçamento, verba para
exercícios findos - Art. 167, III.
PROJETO de orçamento, volta à Comissão para redação final - _Artigo 169, XV.
PROJETO de orçamento, votação ae
parte, ou anexo, do projeto - Ar-

tigo 169, XIV.

PROJ'E'I10 de orç_amento, votação das
emendas do Senado - Art. 172, IV.

Art. 120.

-

Art. 116.

•

às comissões

PROJETO do Senado, prioridade Art. 119, I.
PROJETO em discussão prévia, prazo - Art. 135, § 1.0 , II.
PROJ'ETO em discussão única, segunda discussão - Art. 121, parágrafo

'único.

PROJETO em regime de urgência,
discussão Art. 121, I.
PROJETO em regime de urgência,
emendas que poderá receber - t!\.r-

tigo 123.

PROJETO de orçamento, votação das
emendas e subemendas Artigo

PROJETO em regime de urgência,
prazo para discussão - Artigo 135,
§ 1.º, I.

PROJETO de outro Poder, prioridade
- Art. 119, I.

PROJETO em urgência, entrada
Ordem do Dia - Art. 123.

169, XIV.

em

159 PROOETO, fundamentação
Art. 74, § 6.0 •
íPROJETOS
179 a 181.

de

crédito

-

oral

·Artigos

-

PROJETO de lei, ultimação de sua
elaboração - Art. 96, § 2.0 •
FIROJiETO de outro Poder sem ementa - Art. 98, § 4.0 •
PROJ·ETO de resolução -

Art. 97.

PROJETO de sessão legislativa ante•
rior, reabertura de discussão - Artigo 102, III...
PROJETO, prazo
- Art. 135.

para a

discussão

PROJETO, seu conteúdo 98, § 2.0 •

Artigo

PROJETOS -

Arts. 95 a 98.

PROJETOS considerados
ridade - Art. 119.

com

prio-

PROJETOS de crédito e de leis periódicos em urgência - Art. 161.
PROJETOS de créditos especiais solicitados, discussão - Art. 121, VI.
PROJETOS de iniciativa de Comissão ou da Mesa - Art. 96, II.
PROJETOS de iniciativa de Comissão, ou da Mesa - Art. 121, IV.
FROJiETOS de iniciativa de Deputados - Art. 96, I.
PROJETOS de iniciativa do
Judiciário - Art. 96, IV.

Poder

PROJE'.DOS de iniciativa do Presidente da República - Art. 96, III.
PROJETOS de lei, categorias
tigo 96, § 1.0 •

Ar-

PROJETOS de leis periódicas
tigos 166 a 178.

Ar-

PROJETOS de leis periódicas e de
crédito - Arts. 166 a 181.
PROJETOS de leis periódicas em urgência - Art. 161.
PROJETOS de leis promulgáveis
Art. 96, § 1.0 , II.
PROJETOS de leis sancionáveis
Art. 96, ~ 1.0 , I.
PROJETOS destinados à sanção
Art. 96, § 2.0 , I.
PROJETOS, duas discussões tigo 121.

L<\r-

PROJETOS
emendados no senado,
discussão - Art. 121, m.
PROJETOS em regime de urgência
têm preferência sôbre os em prioridade - Art. 155.
PROJETOS em tramitação ordinária
- Art. 117, IH.
PROJETOS em três vias - Artigo
98, § 1.00 •
PROJETOS, iniciativa na Câmara Art. 96.
PROJETOS originários da Câmara,
emendados no Senado - Art. 29 e
parágrafos.
PROJETOS ;em regime d:e prioridade têm preferência sôbre os em
tramitação comum - Art. 155.
PROJETO sôbre subsídio, permanência em Ordem do Dia - Al·t. 177,
§ 2.º.
PROJETO oriundo do Senado, discussão - Art. 121, III.
PROJETOS quanto à sua tramitação - Art. 117.
PROJETO que aprovam convênios ou
tratados
internacionais, discussão
- Art. 121, IV.
PROJETO sôbre assunto da ecõnomia
interna da Câmara, redaçãô final
- Art. 154, § 1.0 •
PROJETO sobre decisões do Tribunal de Contas, discussão - Artigo
121, VII.
PROJETO sôbre estado de sítio, urgente - Art. 118, II.
PROJETO sôbre medidas financeiras
ou legais em caso de guerra, comocão intestina ou calamidade pública
;:_ Art. 118, V.
PROJETOS, tramitação Artigos
116 a 125.
PROJETOS urgentes Art. 118.
PROJETOS urgentes, ordem de preferência - Art. 155, § 1.º.
PROJETO urgente para atender a
prazos legais a se findarem - 1Artig·o 118, XI.
PROJETO
urgente por deliberação
do plenário - Art. 118, XI.
PR O ME S S A com promissória dos
Deputados - (..<\rt. 3. 0 , § 3.º.
PROMULGAÇAO das atas e resoluções da Câmara - Art. 16, XIII.
PROMULG AÇAO das resoluções da
Câmara - Art. 19, I, f.

PROMULGAÇAO de projeto de lei Art. 96, § 1.º, II.
PROMULGAÇAO de projeto de resolução - Art. 154, § 2.º.
PROMULGAÇAO do Regimento Interno - Art. 206.
PRONUNCIAMENTO de comissão em
questão sôbre a qual se requer a
sua audiência - Art. 5l>, § 2.º.
PROPORCIONALIDADE
partidária
nas Comissões durante tôda a legislatura Art. 30.
PROPORCIONALIDADE
partidária
nas turmas das comissões - Artigo
37, § 2.0.
PROPOSIÇÃO acessória há de ser
pertinente à principal - Art. W8.
PROPOSlÇAO alheia à competência
da Câmara - Art. 89, § 3. 0 , I.
PROPO.SIÇÃO
anti-reg 1 ·,·ntal
Art. 89, § 3. 0 , III.
PROPOSIÇÃO, apresentação
tigo 89, § 2.0 •

Ar-

PROPOSIÇÃO
apresentada
como
acessória de outra - Art. 107.
PROPOSIÇAO apresentada como sucedânea a outra - Art. 137, § 3.º.
PROPOSIÇÃO, autor
§ 5''.

-

Artigo 89,

PROPOSIÇÃO com andamento permero de assinaturas - Art. 70, X.

160 PROPOSIÇÃO com todos os pareceres favoráveis sem discussão - Artigo 76, § 1.0 •
PROPOSIÇÃO, conceito -

Art. 89.

PROPOSIÇÃO
considerada
desde
logo até decisão final - Art. 157.
da Comissão, preferência entre as do re,gime de prioridade - Art. 157, § 2. 0 •

PR~POSIÇÃO

PROPOSIÇÃO de comissão, retirada
- Art. 90, parágrafo único.
PROPOSIÇÃO de iniciativa da Mesa
preferência en:'ire as do re,gime d~
prioridade - Art. 155, § 2.º.
PROPOSIÇÃO, desarquivamento
Art. 91, § 2. 0 •
PROPOSIÇÃO, devolução ao autor
Art. 89, § 3. 0 •
PROPOSIÇÃO, discussão em conjunto - Art. 127.
PROPOSIÇÃO discutida por partes,
encerramento de discussão - Artigo 137, § 3.0 •
PROPOSIÇÃO com pareceres favoráveis, prazo para a discussão - Artigo 135, § 1.0 , V.
PROPOSIÇÃO, distribuição
missões - Art. 50.

às

Co-

PROPOSIÇÃO e justificacão oral a
ela anexada - Art. 92. •

PROPOSIÇAO com determinado número de assinaturas Art. 89,

PROPOSIÇÃO em discussão não pode ter prejerência sôbre a em votação - Art. 156.

PROPOSIÇÃO com expressão ofensiva - Art. 89, § 3. 0 , IV.

PROPOSIÇAO emendada, não dispensa impressão a redação final Art. 154, § 5. 0 •

§

8.º.

PROPOISIÇAO com parecer favorável
que não pode ser arquivada - Artigo 91, III.
PROPOSIÇÃO com parecer favorável, requerimento de retirada da
Ordem do Dia - Art. 104, III.
PROPOSIÇÃO com parecer pela inconstitucionalidade Art. 52.
PROPOSIÇÃO complexa ou relevante, prazo para parecer Art. 40
§ 4.º.
'
PROPOSIÇÃO com prazos esgotados
para parecer, requerimento para a
desirmação de relator
Artigo
1()2, II.

PROPOSIÇÃO, ementa respectiva Art 94, III.
PROPOSIÇÃO em Ordem do Dia
retirada - Art. 19, II, d.
'
PROPOSIÇÃO em regime de urgência, adiamento da discussão
Artigo 136, § 1.0 •
PROPOSIÇÃO com urgência não pode sair da comissão Artigo 40,
§ 15.
PROPOSIÇÃO em urgência na Ordem
do Dia, sua retirada - Artigo 81

parágra.fo único.

PR_üPOSIÇÃO fundamentação tigo 89, § 6.º.

'

Ar-

161 PROPOSIÇÃO
Arts. 28, §
§ 2.0 , II.

inconstitucional
1.0 , 2.ª parte e

PROPOSIÇÃ, redação -

Art.

28,

89.

PROPOSIÇAO, retirada -

PROPOSIÇÃO, indicação da sua discussão - Art. 94, II.
PROPOSIÇÃO, indicação de sua iniciativa - Art. 94, I.
PROPOSIÇÃO, indicações necessárias
na sua publicação - Art. 94, VII.
PROPOSIÇÃO não definitivamente
ultimada, desarquivamento - Artigo 19, II, c.
PROPOSIÇÃO não pode ser relatada pelo próprio autor - Artigo 56,
parágrafo único.
PROPOSIÇÃO, número PROPOSIÇÃO,
Art. 89, § 2.0 •

ní.tt.~ro

Art. 94.
de vias

PROPOSIÇÃO, restituição ao autor
para conveniente redação - Artigo
89, § 7.0 •

-

PROPOSlÇÃO originária do senado
ou por ele devolvida não é arquivada - Art. 91, V.

Art.

9!).

PROPOSIÇÃO sôbre subsídio incluída pela Mesa em Ordem do Dia em
falta de projeto da Comissão de Finanças, ou de Deputado Artigo
177, § 1.0 •
PROPOSIÇÃO urgente na Ordem do
Dia - Art. 159.
PROPOSIÇAO urgente na Ordem do
Dia sem parecer - Art. 159, § 1.0 •
PROPOSIÇÃO urgente, ou em regime
de urgência, não admite adiamento
de votação - Art. 153, § 3. 0 •
PROPOSIÇÃO votada em globo na
discussão prévia Art. 148 ."
PROPOSIÇÕES -

Arts. 89 a 115.

PRJOfOSIÇõES a espera de votação
nas comissões - Art. 59, § 1.0 , III.

F1ROPO!SIÇAO, o que constará de
Art. 94, parásua publicação grafo único.

PRO!POSIÇõES aprovadas em primeira discussão não são arquivadas
- Art. 91, IV.

PROPOSTÇAO, prazo para discussão
por partes - Art. 135, § 5. 0 •

PROPOSIÇõ_ES, arquivamento tigo 91.

PRO!POSIÇAO prejudicada, declaração - .\rt. 19, II, g.
PROPOSIÇÃO principal em projeto
de lei orçamentária é inadmissível
- Art. 167, IV.

PROPOSIÇÕES com pareceres contrários, arquivamento - Artigo 19,
II, a.

PROPOSIÇÃO, publicação - Art. 93.
PROPOSIÇÃO que altera outra sem
a modificar substancialmente - Artigo 107, § 5.0 •
PROPOSIÇÃO que manda erradicar
parte de outra - Art. 107, § 2. 0 •
PROPOSIÇÃO que não pode ser arquivada pela comissão Art. 40,
7.º.
PROPOSIÇÃO que não tem relação
com a competência de Comissão,
não cabe audiência dessa - Artigo
19, II, e.
PROPOSIÇÃO que se acrescenta a
outra - Art. 101, § 4.0 •
PROPOSIÇÃO, reconstituição do processo - Art. 93.
PROPOSIÇÃO,
redação
Artigo
89, § 2.0 •
PROPOSTÇA:O relatada p.oii Presidente de comissão - Art. 40, § 3.0 •

*

Ar-

PROPOSIÇÕES com todos os pareceres
favoráveis, preferem na discussão - Art. 75, § 2.0 •
PROPOSIÇÕES de outro Poder não
são arquivadas - Art. 91, n.
PROPOSIÇÕES e atribuições do Presidente Art. 19, n.
P'.R.OPOSIÇõES em prioridade, colocação na Ordem do Dia - Artigo 80,
§ 1.º.
PROPOSIÇÕES em prioridade, ordem
de preferência - Art. 155, § 2.º.
P'.R.OPO<SIÇÕES em tramitação comum, colocação na Ordem do Dia
- Art. 80, § 1.0 •
PROPOSIÇÕES em urgência, colocação na Ordem do Dia - Art. 80,
§ 1.º.
PROPOSIÇÕES, espécies § 1.º.

Artigo 89,

PROPOSIÇÕES, fundamentação oral
- Art, 74, § 6.0 •

162 PROPOSIÇÕES dependentes de pa. recer na comissão Artigo 59,
' § 1. 0 , III.
PROPOSICõES em andamento nas
comissões, informações à Mesa · Art. 59, § 1. 0 , III.
PROPOSIÇÕES em curso na comissão - Art. 59, § 1. 0 , II.
PROPOSIÇÕES vendentes de varecer nas comissões - Art. 54, :X:VIII.
PROPOSIÇÃO prejudicada pela apuração de substitutivo - 1Art. 165, d.
PROPOSIÇõES vrincipal e acessória
em avulso são indispensáveis na
urgência - Art. 157, parágrafo único, II.

na

PROPOSICõES
que tiveram anãamento
comissão - Art. 54, XVII.
PROPOSTA da Mesa para vrorrogacão de 11razo de debate com a vresença de Ministro de Estado - Artigo 198, § 1.0 •
PROPOSTA de emenda à Constituição - Art. 182.
PROPOSTA do Orçamento 28, § 6. 0 •

Artigo

PROPOS'IL\ de orçamento pelo Poder
Executivo - Art. 169, I.
PIRIOIPOSTA de 'orçamento, recebi' ·.~nto e comunicação ao vlenário · Art. i69, III.
PROPOSTA de orçamento transformado em projeto de lei - Artigo
169, IV.
PlR.ORROGABILIDADE de prazo do
orador na discussão de plano ao
:.\rtigo
projeto de orçamento
. 169, XI.
PRORROGABILIDADE do prazQ para esclarecimento por Devutado do
. projeto de orçamento em comissão
- Art. 170, III.
PRORROGABILIDADE de prazo para parecer às emendas do projeto
de orçamento - Art. 169, VII.
. PRORROGABILID1.\DE de prazo vara redacão final em urgência - Artigo 154, § 3.0 •

PRORROGAÇÃO de sessão com orador na tribuna - Art. 68, § 4.0 •
PRORROGAÇÃO da sessão para explíação pessoal - Art. 68, § 2.0 •
F•RORROGAÇAO da sessão para votação - Art. 68, § 3. 0 •
PRORROGAÇÃO da sessão, restrição
de prazo - Art. 68, § 5.0 •
PRORROGAÇÃO, da sessão para a
audiência do Ministro de Estado Art. 68, § 3. 0 •
PRORROGACÃO da sessão a requerimento do- Líder da Maioria, .Minoria ou Bloco Parlamentar - Artigo 68, § 3. 0 •
PRORROGl.\ÇÃO
de licença
com
subs:dio integral - Art. 187, § 2.0 •
PRORROGAÇÃO de prazo para apresentação de parecer
Artigo
104, VII.
PRORHOGAÇAO do prazo para apresentação de parecer às emendas relativas à prestação de contas do
Presidente da República Artigo
176, § 6. 0 •
PRÕRROGAÇAO do prazo para apresentação de projeto de orçamento
- Art. 169, II.
PRORROGAÇÃO de vrazo para comparecimento de Ministro de Estado convocado - Art. 194.
PRORROGAÇÃO de prazo para debate com a presença de Ministro de
Estado - Art. 198, § 1.0 •
F1RORROGAÇÃO de prazo para orador - Art. 101, XII.
PRORROGAÇÃO de prazo para orador - Art. 135, § 4.0 •
PRORROGAÇAO de prazo para orador é inadmissível em dicursão do
orçamento - Art. 135, § 4. 0 •
PRORROGAÇÃO de prazo para parecer - Art. 40, § 1.0 •
PRORROGAÇÃO de prazo para parecer a emendas a projeto de lei orçamentária - Art. 104, II.

PRORROGACÃO da hora da Ordcer;,
·
do Dia - Art. 79.

PRORROGAÇÃO de prazo
recer sôbre indicação § 2.º.
PRORROGAÇÃO de prazo
dação final - Art. 154,

PRORROGAÇAO
para votação -

PRORROGAÇÃO de prazo àe sessã.o
- Art. 68.

da hora àa sessão
Art. 138, § 7.0 •

para paArtigo 99,
para re-

§ 3.0

•

-
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PROSSEGUIMENTO de votação interrompida, na sessão seguinte Art. 138, § 7.0 •
PROTEÇAO a brasileiros no exterior
- Art. 28, § 8.0 •
PROTESTO contra decisão em questão de ordem - Art. 84, § 5.0 •
PROTOCOLO de comissão 59, § 1.0 , I.

Artigo

PROVIDÊNCI>.\S a tomar não cabem
em requerimento de informações Art. HJ2, § 5. 0 •

PUBLICAÇÃO da ata da sessão do
dia anterior - Art. 87.
PUBLICAÇAO da justificação da proposição - Art. 94, parágrafo único.
PUBLICAÇAO da relação dos votantes em votação nominal - Artigo

142, § 6.0 •

PUBLICAÇÃO das proposições com
a conclusão dos pareceres - Arti-

go 94, IV.

PUBLICAÇÃO de ata de comissão Art. 54, XIV.

da Câmara quando
não aprovadas as contas do Presidente dct República Artigo 176,

PUBL:DC!AÇÃO da ata e de documentos despachados l'\I: .essao - Artigo 74, § 4.0 •

PROVIDll:NCIA da Comissão de Finanças sôbre verbas orçamentais
para subsídio - Art. 177, § 3 .0 •

PUBLICAÇÃO das atas das comissões - Art. 60.

PROVID:F~NCIA

§

8.º.

PROVIOONCIAS estabelecidas pela
comissão de Constituição e Justiça,
no caso da assistência de culpados
puníveis em prestação de contas do
Presidente da RePública Artigo
176, § 9. 0 •
PROVIDll:NCIAS legislativas indispensáveis à boa ordem das finanças
públicas, sugestões !Artigo 174.
PROVID!ltNCIAS necessárias à reunião do Congresso Nacional de sesArt. 199.
são extraordinária PROVIDÊNCIAS sôbre os trabalhos
legislativos, reunião dos Presidentes das Comissões pen1:anentes Art, 55.
para a regularidade
dos trabalhos le,gislativos - Artigo
16, parágrafo único.

PROVID~NCIAS

PROVIDll:NCIAS sôbre a regularidade de trabalhos legislativos - Artigo 16, I.
PROVIMENTO dos lugares dos servicos administrativos da Câmara
1Art. 16, V.
P.ROVOCAÇÃO
de
declaracão de
perda de lugar em comissão -- Artigo 58, § 2.0 •
PROVOCAÇÃO de Deputado sôbre
perda de mandato - Art. 190.
PUBLICAÇÃO da ata das sessões Art. 87.

PUBLICAÇÃO da relacão de Comissões - Art. 35,

i.<

PUBLIOAÇÃO das emendas ao projeto de orçamento - Art. 169, VI.
PUBLIOAÇAO das emendas ao projeto de orçamento com vareceres
- 1Art. 169, IX.
PUBLICAÇÃO das exposições feitas
em comissão - Art. 40, § 21.
PUBLICAÇÃO das notas taquigráficas em comissão - Art. 40, § 2. 0 •
PUBLICAÇÃO de declarações de voto com a da proposição - Art. 94,

parágrafo único.

PUBLICAÇÃO de despacho do Presidente em requerimento
Artigo 102.
PUBLIO.\ÇAO de
Art. 87, § 3.0.

discurso

lido

-

PUBLICACÃO ele discurso sem revisão - Ãrt. 87, § 2.0 •
FUBLICACÃO de documento em ata
de sessão - Art. 87, § 8.0 •
PUBLICAÇÃO de doc111:.~ntos sôbre
Art. 94, parágrafo
proposição -

único.

PUBLICAÇÃO de emenda à Constituição - Art. 182, § 1.0 •
PUBLICAÇ.AO de emenda à redação
final - Art. 154, § 7. 0 •
PUBLIC.AÇAO de emendas e dos pedidos ãe informações referentes às
contas do Presidente da República

-

Art. 19, I, n.

-
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PUBLICACÃO de emenda e pedidos
de informações sôbre as contas do
Presidente da República - Artigo
176, § 2. 0 •
PUBLICAÇÃO
regimentais -

de expressões antiArt. -19, V, a.

PUBLICAÇÃO de indicação go 99, § 1.0 •

Arti-

PUBLICAÇÃO de informações e documentos não oficiais - Artigo 19,
V, b.
PUBLICAÇÃO de informações
ciais - Art. 19, V, c.

ofi-

PUBLICAÇÃO de informações
ciais - Art. 87, § 6. 0 •

ofi-

PUBLIQ_\ÇÃO de informações oticiais
sôbre proposição - Art. 94, parágrafo único.
PUBLICAÇÃO de inscrições de oradores para a hora do Expediente Art. 74, § 7.0 •
PUBLICAÇÃO de matéria urgente
para estudo em comissão - Artigo
74, § 3.0 •

PUBLICAÇÃO de relatório sôbre a
boa ordem das finanças públicas Art. 174, § 1.0 •
PUBLICAÇÃO do despacho de arquivamento determinado na cc•. :dssão
- Art. 40, § 7.0 •
PTJBLIOAÇ.AO do Expediente desArpo.chado sem haver sessão tigo 73, § 4.0 •
PUBLIOAÇAO do Regimento Interno
- Art. 2G6.
PUBLICAÇÃO dos dza_ç de reunião
da comissão - Art. 54, I.
PUBLICAÇAO de pareceres - Artigo 113, § 6.0 •
PUBLICAÇAO de par.eceres sôbre as
proposições Art. 94, parágrafo
:(!nico.
PUBLICAÇ-21.0 P distribuição em avul-~o dos projetos com parecP.res
Art. 122.
J?UBLIC/\ÇAO integral em ata de
lnforma<;<)es e documentos não oficiais lidos em Mesa - Art. 87, § 5.0 •

PUBLICAÇÃO de parecer da Comissão de Economia sôbre audiência
do Conselho Nacional de Econc•.-:.!a
- Art. 103, § 4.0 •

PUBLICAÇ.ilO obrigatória de ata de
comissão - Art. 60.
PUBLICAÇÃO obrigatória de emenda
ou subemenda à proposição urgente - Art. 159, § 5. 0 •

PUBLICAÇÃO de parecer devolvi'io
pela Comissão sôbre contas do Presidente da República Art. 176,

PUBLICAÇÃO, requerimento d4J requisição de documento, livro em
publicação - Art. 102, § 1.0 , I.

§

4.º.

PUBLIC1AÇÃO de parecer, ou do projeto de orçamento - Art. 169, V.
PUBLICAÇÃO de parecer sôbre u.s
emendas a projeto de reforma do
Regimento Interno - Art. 184, rl 3. 0 •

PUBLICAÇÕES e atribuiç{jes do PrP.sident,e ·- Art. 19, V.
PUBLICIDADE impedida de informações e documentos oficiais rasurados - Art. 87, § 7.0 •

Arti-

PUBLICIDADE ou não dOs nomes
dos r'3(fue~entes de sessão secreta Art. 73, § 10.
PUBLI'CIDADE,
representantes no
recinto da Câmara Artigo 201,
§ 2.º.

PUBLICAÇAO de proposição e retirada de assinaturas - Art. 89, § 9. 0 •

PUNIÇÃO é!0s culpados relativos às
contas do Presidente da República
- Art. 176, § 9. 0 •

PUBLICAÇÃO de projeto de reforma
do Regimento Interno - Art. 184,
§

2.º.

PUBLICAÇÃO de proposição go 94.

PUBLICAÇAO de proposição, o que
Art. 94, parágrafo
deve conter único.

Q

finn! --

QUADRO dr> diaristas e contratados
- Art. 16, XII.

PUBLICAÇÃO da relação de Deputados diplomados - Ul.rt. 2. 0 , § 3. 0 •

QU1ARTA parte àos membros da Câmara pode apresentar emenda à
Constituição - Art. 182.

PUBLICAÇAO de
Art. 154, § 4. 0 •

red.~ção

-
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QUESITOS
de
Deputado que não
participa da comissão de Inquérito
0
- Art. 46, § 9. •
QUESTÕES de ordem -

Art. 71, IV.

QUESTÕES c~e ordem à Orclem do
Dia - Art. 77, parágrafo único.
QUESTAO de ordem ao se tratar de
redação final - Art. 84, § 2.0 •

QUESTÃO de ordem, resolução conclusiva - Art. 84, § 3.0 •
QUESTÃO de ordem resolvida por
Presidcn!e de Cc11:.issão, recurso
para o F'residente da Câmara 1Art. 19, I, g.
QUESTÃO em debate, dela não pode
desviar-se o orador - Art. 130, I.

QUESTÃO de ordem, comentários à
decisão - Art. 84, § 5.0 •

QUíMICA
agrícola e industrial Art. 28, § 2.0 •

QUESTÃO de orde.r:. com orador na
tribuna - Art. 131.

QUINZE minutos improrrogáveis para
o uso da palavra após a sessão Art. 68, § 3.0 •

QUESTÃO ele ordem, crítica
decisão - Art. 84, § 3.0 •

à sua
con-

QUOCIENTE da representação partidária nas Comissões Permanentes
- Art. 26, parágrafo único.

QUESTÕES de ordem durante a votação, ou verificação dela - Artigo
68, § 1.0 •

QUORUM de U.ois terços para deliberação em casos de perda de mandato - Art 192.

QUESTÃO
clusiva -

de ordem, decisão
1Art. 19, I, r.

QUESTÃO ele ordem e escrutínio secreto Art. 147, § 3. 0 , I.
QUESTÃO de ordem e indicação precisa das disposições em que se baseia - Art. 84, § 3.0 •

QUORUM de maioria absoluta para
deliberaçifo de casos de perda de
mandato ·- Art. 192.
QUORUM
necessário
Mesa - .Art. 5. 0 •

à eleição da

QUESTÃO de ordem em comissão Art. 45.

QUORUM pai a abertura das sessões
- t\rt. 2. 0 , § 5.0 •

QUESTÃO
aparte -

de
ordem não admite
Art. 134, § 2.0 , V.

QUORUM para deliberação nas comissões - Art. 39.

QUESTÕES de ordem nas comissões.
Art. 54, XVII.
resolução -

QUORUM para deliberação sôbre ata
de comissão - Art. 39.

QUESTÃO de ordem no encaminhamento de votação - Art. 152, § 2. 0 •

QUORUM
para
deliberação sôbre
perda de mandato - Art. 192.

QUESTÃO
de ordem no momento
da votação - Art. 84, § 2. 0 •

QUORUM vara votação com os presentes infbidos de votar Artigo
138, § 4.0 •

QUESTÃO ele ordem, o que é tigo 84.

L\r-

QUESTÃO de ordem. orador na tribuna - Art. 84, § 7. 0 •
QUESTÃO de ordem, os que podem
falar sôbre ela Art. 84, § § 2.0
e 3.0 •
de ordem, pareceres da
Comissll'.J de Constituição e Justiça
- Art. 85.

QUESTõE~>

QUESTÃO de ordem, prazo para formular - Art. 84, § 1.º.
QUESTÃO ãe ordem, protesto contra
a sua decisão - Art. 84, § 5. 0 •
QUESTÕES de ordem, registro
decisões - Art. 85.

das

R
RADIODIFUSAO, tribuna
- Art. 2n, § 1.0 •

reservada

RAZõES in']01npletas em parecer
1Art. 19, III, f.
RAZÕES imprecisas
Art. 19, Ill, f.

em

parecer

REABERTURA de discussão tigo 102, III.

Ar-

REABERTURA de discussão da proposição em nova legislatura - 1Artigo 128.

166 REABERTURA de discussão encerrada em legislatura anterior Artigo 128.
REALIZAÇÃO de eleição da Mesa
no dia 10 de março - Art. 5. 0 •
REALIZIAÇÃO
16, VII.

de

obras -

Artigo

REALIZAÇAO de obras no PaláciO
Tiradentes - Art. 16, X.
REALIZAÇAO de segundo escrutínio
de eleição - A.rt. 7. 0 , XII.
RECEBIMENTO da proposta de orçam·ento -· ;Art. 169, III.
RECEBIMENTO de convites dirigido
à Câmara - Art. 21, r.
RECEBIMENTO de correspondência
oficial da Câmara - Art. 21, II.
RECEBIMENTO de emenda a projeto de subsidio - A.rt. 177, § 2. 0 •
RECEBIMENTO de emendas a projeto de orçamento - Art. 169, V.
RECEBIMENTO de emendas a projeto de Reforma do Regimento ln·
terno - Art. 184, § 2. 0 •
RECEBIMENTO ,1,e emendas em discussão reaberta - Art. 128.
RECEBIMENTO de memoriais - Artigo 21, I.
RECEBHIIENTO de petições - Artitigo 21, r.
RECEBIMENTO
de
representação
sôbre perda de mandato de Deputado - 1Art. 190, § 1. 0 •
RECEBI'\1ENTO
de
representação
incompatível
sôbre
pro('eàimento
com o decôra parlamentar - Artigo li:/..:., ~ 1.'J"
RECEBIMENTO
- Art. 21, I.

de

representaçõe'I.

RECEBIMENTO de requerimento de
licença - Art. 186, § 2.0 •
RECEITA e Despesa, parte do pro.
jeto de orçamento - Art. 166.
EECEITA, projeto urgente n au.e o.
fixa - Art. 118, X.
RECEITA pública, aumento tigo 28, § 4.0 •

L\1•

RECEITA llública, diminuição tigo 28, § 4.0 •

Ar•

·

. ,,,.. ;

RECEPÇAO de alta personalidade Art. 69.

RECEPÇÃO de chefe de Poder tigo 69, parágrafo único.

Ar.

RECEPÇÃO de chefe de qualquer
poder, presidente da Câmara estrangeira, ou personalidade de excepcional relêvo, havendo orador na
tribuna - Art. 131, IV.
RECEPÇÃO de Presidente de Câmara - Art. 69, parágrafo único.
RECEPÇJ!O n~ salão nobre go 69, parágrafo único.

Arti-

RECINTO da Câmara, admissão Art. 201, § 2. 0 •
RECINTO das sessões, permanência
obrigatória nêle durante as votações - Art. 138, § 2. 0 •
RECINTO normal dos trabalhos da
Câmara Art. 1. 0 •
RECLAMAÇÃO contra a existência
em projeto de orçamento de matéria que nela não pode figurar Art. 168, § 2. 0 •
RECLAMAÇÃO,
Art. 86, § 1.0.

em que consiste -

RECLAMAÇÃO, decisão conclusiva Art. 19, I, r.
RECLAMAÇÃO, não admite aparte Art. 134, § 2. 0 , V.
RECLAMAÇÃO quanto ao resultado
de votação - Art. 142, § 7.0 •
RECLAMAÇÃO sôbre relações de
Deputados e de suplentes no inicio da legislatura - Art. 3. 0 , § 1. 0 •
RECLAMAÇõES -

Arts. 71, V, e 86.

RECLAM1AÇõES, quando
feitas - Art. 86.

podem ser

RECLAMAÇÕES sob as normas referentes às questôes de ordem Art. 86, § 2. 0 •
RECOLHIMENTO ao arquivo da Câmara de ata de sessão secreta
Art. 73, § 11.
RECOMENDAÇÃO
da Comissão de
Finanças para autonomia de projeto cZe crédito especial - Art. 179,
§ 1.º.
RECONHEClMENTO de diplomas dos
Deputado.? em início de legislatura
- Art. 2. 0 , § 2. 0 •
RECONHECIMENTO de prioridade
pela Mesa - Art. 119, II.

167 RECONSTITUIÇÃO de processo nas
Comissões - Art. 59, § 1. 0 , VI.

RECURSO s6bre questão de ordem
resolvida em comissão - Art. 44.

RECONSTITUIÇÃO do processo de
proposição - Art. 93 .

RECUSA de Ministro de Estado de
responder a perguntas orais impertinentes - Art. 198, § 3. 0 •

RECUPERAÇÃO de terrenos go 28, § 2.0 •

Arti-

RECURSO contra decisão da Mesa
sôbre inconstitucionalidade ou anti-regimentalidade de proposição Art. 84, § 4.0 •
RECURSO contra decisão de questão
de ordem - Art. 84, § 3. 0 •
RECURSO contra despacho em requerimento de audiência de comissão Art. 50, § 1.0 •
RECURSO contra indeferio:,·mto de
requerimento de informação - Artigo 102, § 6.0 •
RECURSO contra não aceitação de
emenda - Art. 108.
RECUSA de emenda impertinente à
proposição -- Art. 19, II, e.
RECURSO de indeferimento de requerimento - Art. 102, § 2. 0 •
RECURSO contra ato do Diretor Geral dos Serviços Administrativos da
Câmara - Art. 21, IV.
RECURSO c•mtra decisão do Presidente da Câmara em questão de
ordem relacionada com a Constituição -- Art. 17, parágrafo único.
RECURSO conira decisão de Presidente ela comissão em questão de
ordem, resolução definitiva - Artig'o 10, I, g.
RECURSO contra despacho do presidente em reauerimento de destaque a projeto de orcamento - Ar•
tigo 173, § 1.0 •
RECURSO contra eliminação de projeto de ori7ament.o ou contra recusa
de emenda ao mesmo - Art. 168,
§ 2.º.
RECUSA de emenda a projeto de orçament? - Art. 168.
RECURSO fundado no Regulamento dos Sotvicos Administrativos da
Câmara Árt. 16, XIV.
RECURSOS ngimentais, competência
da Comissão de Constituição e Justiça - Art. 28, § 1.0 •
RECURSO para o plenário sôbre rettrada de proposição - Art. 9().

RECUSA de pedido de destaque de
Art. 149,
emenda para votação §

4.º.

RECUS..'\. de pedido de vista sôbre projeto de orçamento ou emenda
Art. 170, IV.
RECUSA de vroposições acessórias
Art. 108.
REDAÇÃO REDAÇÃO
Art. 59.

Art. 24, VIII.
de

ata

de

comissão

REDAÇAO da Comissão de Economia
sóbre audiência do Conselho Nacional de Economia - Artigo 103,
§

6.º.

REDAÇÃO da proposição § 2.º.

Art. 89,

REDAÇÃO de emenda destacada para constituir proposição autônoma
- Art. 111, parágrafo único.
REDAÇÃO eZevida de proposição Art. 89, § 8. 00 •
REDACAO do bOletim com o resultado de eleição - i.\rt. 7. 0 , X.
REDAÇÃO de vencido em comissão
sôbre as contas do Presidente da
Repúbliei -- Art. 175, § 2.º.
REDAÇÃO final -

Art. 154.

REI:tAÇ.l\O final aprovada, correção
de inexatidão - Art. 154, § 10.
REDAÇÃO finaz de Código 154, § 1.º.

Artigo

REDAÇÃO final de emenda à Constituição Arts. 153, § 7·1 e 154,
§ 1.º.
REDAÇÃO final de projeto de fixação das Jôrças armadas
•Artigo
154, § 1.0.
REDAÇÃO final de projeto de lei orçamentária,. quem o elabora - Artigo 154, § 1.º.
REDAÇli:O final de projeto de retificação ela lei orçamentária, quem
a elabora - Art. 154, § 1. 0 •

REDAÇÃO Jinal de projeto de resoluçao de rnforma do Regimento Interno - Art. 154, § 2. 0 •
RED.\ÇÃO final de projeto de tomada d·~ contas do Presidente da
República, quem a elabora - Artigo 154, § 1.º.
REDAÇÃO final de projeto sôbre assunto de economia interna da Câmara - Art. 154, § 1.0 •
REDAÇ_i.io Jinal, discussão 154, § 7.0 •

Artigo

REDAÇÃO final, dispensa de impressão - Art. 154, § 5. 0 •
REDAÇÃO final, emenda 154, § 6. 0 •

1_\rtigo

REDAÇAO final
em prestação de
contas do Presidente da República
- Art. 1'16, § 7. 0 •
REDAÇAO final em urgência tigo 154, § 3.0 •

Ar-

REDAÇÃO final das proposições Art. 28, § 7. 0 •
REDAÇÃO final, emenda -

Art. 112.

REDAÇÃO tinal de projeto de orçamento, clispensa - Art. 169, XVII.
REDAÇ1i.O final em projeto de orçamento, prazo - Art. 169, XVI.
REDAÇA.O final e questão de ordem
- Art. 84, § 2. 0 •
REDAÇAO final, finalidade de emenda - Art. 154, § 6. 0 •
REDAÇAO final, prazo § 3.º.

Artigo 154,

REDAÇAO final, publicação 154, § 4. 0 •

Artigo

REDAÇAO final,
requerimento de
dispensa de avulso para a votação
- Art. 101, XIV.
REDAÇAO final, votação 154, § 4. 0 •

Artigo

REIHÇAO velas autores de exposições nas Comissões - Art. 40, § 21.
REDAÇAO para parecer formulado
anti-regimentalmente - Artigo 113,
§ 7.º.
REDAÇÕES finais, ordem na votação
- Art. 75, I.
REFER:l'i:NCIA de Deputado a colega
- Art. 70, XIV.

168 REFERÊ.!NCIA descortês de Deputado
- Art. 70, XV.
REFERll:.NCIA em ata de documento
oficial -- Art. 19, V, c.
REFERENDO da maioria absoluta de
Deputados para o funcionamento
da Câmara jóra de sua sede - Artigo 1. 0 , ,parágrafo único.
REFERENDO da Mesa à decisão de
sua cumpetencia tomada por quem
presidir sess 'o da Câmara - Artigo 17.
REFORMA do Regimento Interno Art. 181.
REFORMA

do

Interno,
publicação do proArt. 184, § 2. 0 •

apresen~a(?õ.o

jeto -

e

Reg,z.,~nto

REFORMA do Regimento Interno,
inclusão do projeto em Ordem do
Dia - Art. 184, § 3:º.
REFORMA
do Regimento Interno,
publicaçcio à.e parecer - Artigo 184,
§ 3.º.
REFORMA i'o Regimento Interno,
redaçãa final do projeto de resolução - Art. 154, § 2. 0 •
REFORMA do Regimento Interno.
segu.nda discussão - Art. 184, § 49.
REGIME de bancos -

Art. 28, § 2 9 •

REGIME dP prioridade na Ordem do
Dia - Art. 80, § 1.º.
REGIME de prioridade, prazo para
parecer - Art. 40, II.
REGIME de prioridade, prazo para
parecer por Presidente-relator
Art. 40, § 3. 0 •
REGIME
Ordem
REGIME
projeto

de tramitação comum na
do Dia - Art. 80, § 1.º.
ele urgência, discussão do
- Art. 121, I.

REGIME dt~ ur(Jência na Comissão
- Art. 38, § 1.0 •
REGIME ae urgência na Ordem do
Dia - Art. 80, § 1.0 •
REGIME de urgência, prazo para parecer pelo Presidente-relator - Artigo 4:>, § 3. 0 •
REGIMENTO Comum e convocação
extraordinárirz do Congresso Nacional - Art. 199.

-
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REGIMENTO Comum, elaboração ou
modificação Art. 34, parágrafo
único.

REGRAS e condições estabelecidas
por Comissões permanentes - Artigo 38, § 4.0 •

REGIMENTO Interno e 185.

REGULADOR dos trabalhos da Câ11:,:ira - ·· Art 18.
REGULAMENTO dos Servicos Administrativos da Câmara __: Art. 16,
XI e 204.
REGCLAMENTO dos Serviços Administrativos da Câmara, expedição
- Art. 204.
REGULAMEJ\"TO do serviço Administrativo da Câmara, sua interpretaçã:J conclusiva - Art. 16, XIV.

REGIMENTO Interno,
Art. 184.

Artigos 184
alteração

-

REGIMENTO Interno, consolidação
de alterações Art. 185.
REGIMENTO Interno, discussão de
projet'J de alteração
Artigo
121, VIII.
REGIMENTO Interno, edição conjunta com a Constituição, Regimento
Comum e leis essenciais à ação legislativa -·- Art.
185,
parágrafo
único.
REGIMENTO
Interno, inclusão de
projeto ur.. Ordem do Dia - Arti0
go 184, § 2. •
REGIMENTO Interno, modificação Art. l!H.
REGIMENTO Interno,
- Ari;. 185.

nova

edição

REGIMENTO Interno, promulgação
- Art. 206.
REGIMENTO Interno, publicação
Art. 206.
REGIME.'NTO Interno, publicação de
parecer sôbre projeto de reforma
- Art. 134, § 3. 0 •
REGIMTI.'NTO Interno, redação final
do projeto - Art. 154, § 2. 0 •
REGIMENTO Interno, reforma tigo 184.

Ar-

REGIMENTO, interpretação e observância - Arts. 84 a 86.
REGIMENTO, sua prática -

Art. 84.

REGISTRO ae presença de Deputados -- Art. 2. 0 , § 5. 0 •
REGISTRO de remessa no protocolo de comissão - Art. 48, § 2.0 •
REGISTRO das decisões de questões
de ordem - Art. 85.

REGULAMEKTO dos servicos da Câmara - Art. 97, VII. •
REGULAMENTO policiais no inquérito sôl.)r~ delito na Câmara - Artigo 203, § 1.0 •
REGULARIDADE dos trabalhos
gislativos - Art. 16, I.

le-

REITERAMENTO de pedido de informações Art. 10·2, § 8. 0 •
REITERAMENTO de pedidos de informaç:óes - . L'l.rt. 19, VI, c.
REJEIÇAO de emenda à constituição - Art. 182, § 11.
REJEIÇÃO de proposzço.o julgada
inconstitucional - Art. 28, § 19, 2.ª
.parte.
REJiEIÇÃO de substitutivo, votação
do projeto final - Art. 155, § 3.0 •
REJEIÇÃO do voto do relator sôbre
as contas do Presidente da República - Art. 175, § 2. 0 •
RELACAO das Comissões Permanentes .:._ Art. 24.
RELAÇÃO
- Art.
REI..t.'1.ÇÃO
Arõ.

das Comi:;sões, publicação
35, § 1.0 •
de Deputados diplw:mios
2. 0 , ~ 3.0 •

RELAÇAO dos Deputados e 'Seus fins
- Art. 2. 0 , § 5.0 •
RELAÇÃO
dos
Suplentes
mados - Art. 2. 0 , § 4. 0 •

diplo-

Art. 28,

RELAÇÃO dos votos a favor e contra em i;otação nominal e sua publicação - Art. 142, § 6. 0 •

REGISTRO taquigráfico dos debates
nas comissões - Art. 60, § 1.º.

RELACION1.'\.ME!NTO de assunto com
as diretrizPs da política nacional Art. 103, § 2. 0 •

REGISTROS
§ 1.º.

públicos

170 RELAÇÕES de comissão com a Mesa,
outras c:omissões e líderes - .Artigo 54, XV.

RELATOR, vrow na discussão e número de vezes que pode falar Art, 135, § 3.0 •

RELAÇÕES do Brasil com as potências estrangeiras - Art. 28, § 8.0 •

REL1ATOR, voto prevalecente em caso de empate ~ Art. 54, § 2. 0 •

RELAÇÕES entre o trabalho e o capital - Art. 28, § 5. 0 •

RELATôRIO anual sóbre os trabalhos legislateivos - Art. 54, XVIII.

REI.J.\TOR. apresentação de substitutivo ou de emendas - .Art. 113,
§ 2.º, 1I.
RELATOR, como é o seu voto Art. 113, § 2. 0 , II.
RELATOR da Comissão de Econômia,
parecer verbal - Art. 103, § 8. 0 •

RELATôRIO conclusil)O de Comissão
de Inquérito - Art. 46, § 5.00 •

RELATôRIO eia Mesa sôbre os trabalhos da Câmara - L\rt. 15, III.

RELATOR de parecer verbal tigo 114, parágrafo único.

Ar-

RELATôRIO de Comissão de Inquérito, arquwamento - Art. 19, II, b.

RELATOR de proposição e·1: debate
na comissdo não pode presidi-la
neste momento - Art. 56.

RELATôRIO de indicação a ser arquivado -· Art. 19, II, b.

RELATOR, aireito de réplica na comissão - Art. 40, § 9. 0 •
RELATOR cm encaminhamento de
votação - Art. 152, s 3. 0 •
RELATOR e revisor, assinatura de
parecer - .Art. 54, XII.
RELA TORES e revisores, designação
- .Art. 54, VI.
REIJ.\TOR c revisor &eral 40, § 18.
RELATOR. vcnddo
Art. 40, § 12.

na

Artigo

comissão

RELATORES e revisores varciais
Art. 40, § 18.
REIJ.\TORES e revisores previamente
designados - Art. 38, § 4. 0 •
RELATORES, 13razo para o recebimento de processos - Art. 38, III.
RELATOR geral de vrojeto de orçamento - Art. 170, I.
RELATOR, não vode ser o autor da
Artigo 56, pará.grato
proposição único.
RELATOR, ordem de vreferência na
discussão - Art. 129, II.
RELATOR, ou revisor, o presidente
de comissão - Art. 54, § l.º.
RELATOR, 011. revisor, único de u.:iis
de uma comissão - Art. 49.
RELATOR 11ara 1JT01JOSiçáo sem parecer - Art. 102, II.

RELATôRIO da Comissão de Inquérito en?iacio ao juízo criminal Art. 46, §_ 6. 0 •

RELATóRIO do exercício anterior
apresentado pelo Tribunal de Contas, parecer -· Art. 175, § Lº.

RELATôRIO uo Tribunaz de Contas
sôbre as c:ontas do Presidente da
Repzíblicn sem parecer prévio Art. 175, ~ 3. 0 •
REIJ.\TôTilO do Tribunal de Contas
sôbre ~amaria de contas - Art. 175.
RELATóRIOS com parecer -

113, § 2. 0 , I.
RELATóRIO em parecer sôbre
da - Art. 113, § 3. 0 •

Artigo
emen~

RELATóRIO, leitura, discussão e votação em comissão - Art. 38, V.
RELA TôRIO organizado pelas Comissões sóbre seus trabalhos - Artigo 16, III.
RELATóRIO scbre a situação econômica e financeira do pais - Artigo l'H·
RELATÓRIOS Sôbrc as fina11ças públicas pelo :>residente da Comissão
de Economia e de Finanças - Artigo 174, § 3 º·
REMESSA i, Comissão de Constituição e Ju.>tiça de proposição de;. de
Orçamento e Fiscalização Financeira sôbre contas não aprovadas do
Artigo
Presidente da República 176, s S. 0 •
REMESS.">. á comissão de Constit.•âção e Justiça de representação sôbre perda de mandato de Deputado
- Art. 190, § 1.0 •

-
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REMESSA à Comissão de Orçamento e Fiscalizacão Financeira elas
emendas ac'.miÚdas ao projeto de
orçllr.o'3nlJ - Art. 169, VI.
REMESSA à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira das
emendas ao parecer sôbre as contas
do presidente da República - Artigo 19, r, o.
REMESSA à Comissão de parecer,
emendas e pedido de informações
sôbre as conta:· do Presidente da
República Art. 176, § 3. 0 •
REMESSA à Comissão de Redacão
da propos<çãJ com a votação ultimada - Art. 154.
REMESSA à comissão do processo
sôbre as contas elo Presidente iJ,.z
Repúb7~,.a quando não aprovadas - Art. ~76, § 8. 0 •
REMESSA à Comissão Especial c7,e
emenila à constituição - Art. 182,
~ 2.º.
REMESSA à Mesa de declaração de
voto - Art. 139.
REMESSA à Mesa de pareceres a't:rovados - Art. 113, § 6. 0 •
it Mrsa de projeto de crédito suplementar a exercício findo
- Art. 180.

REMES~.!'\.

REMESSA à. .Mesa de proposição com
parecer
pela inconstitucionalidade
- Art. 28, § 1.º, 2.ª parte.
REMESSA ao Senado de emenda à
Constituição -· Art. 182, § 7. 0 •
REMESSA ao Senado de parte ou
anexo de
projeto
de orçamento
aprovado em redação final Artigo 159, XV.
REMESSA de delinqüente à autorição, prazo - Art. 96, § 2.0 •
REMESSA de delinquente à aut:ori··
dade judiciária - Art. 203, § 3.º.
REMESSA de inquérito sôbre delito
na Câmara à autoridade judiciária
- Art. 203, § 3. 0 •
REMESSA de matéria às comissêes
- Art. 48, § 1. 0 •
REMESSA de matéria às comissões
em caso dé urgência Art. 48,
§ 1.º.

REMESSA de .ifiinistro de Estado d.s
respo{ita a item que lhe forem enviados 1 clati1:os à sua convocaci•o
para comparerer à Câmara - Ártigo 198.
REMESSA de proposta de orçament:J
à Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira - Art. 169, IV.
REMESSA de emenda a projeto de
subsídi'.J à Comiss{j,o de Finanças · Art. 177, § 2. 0 •
REMESSA de fôrça para o exte,.ior
- Art. 118, I.
REMESSA de processo distribuído a
mais de uma comissão ,_\rtigo
48, § 2. 0 •
RElM:ESSA é!e tropas brasileiras para
o exterior - Art. 28, § 8.º.
REMESSh dos projetos de lei - Artigo 96, § 2. 0 •
REMESS.'\. mensal à Mesa de infor•1:.1cões .~óbre o andamento da matéria em tramitacão na comissão Art. 54, XVIII. REMESSA pela comissão à Mesa de
processo em caso de urgência
Art. 48, § 2. 0 •
REMESI').'. pelo presidente de comissão de matéria à Mesa
Artigo
54, XIII.
RENDIME!ffO dos trabalhos da Câniara - Art. 16, III.
RENOVAÇAO de adiamento de discussão - Art. 136, § 3. 0 •
RENOVAÇÃO de licença com subsídio integral - Art. 170, § 2. 0 •
RENOVAÇAO de licenca com subsídio integral durante - a legislatura
- Art. 187, § 1.0 •
RENOVlAÇ!AO de
requerimento rJe
sessão secreta - Art. 83, § 3.0 •
RENúNCTA à comissão - Art. 60, I.
RENÚNCIA de Presidente de comissão - Art. 53, § 2. 0 •
RENúNC.IA do mandato pelo exercício de função eletiva da União,
dos Estados e dos Municípios
Art. 193.
REORGA.i.'l'IZAÇAO de autarquias ou
emprêsas paraestatais - Artigo 28,
§ 2.º.
.
RÉPLICIA do relator na comissão
Art. 40, § 9. 0 •
REPRESENTAÇAO da Câmara por
Comissão Externa Arts. 33 e
104, r.
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REPRE3ENTAÇAO de líder de partido, ou de
Deputado, sôbre falta
de decf>ro parlarr..,3ntar - Art. 191.
REPRESENTAOAO de líder ou de
cinqüenta Deputados por procedimento incomi.atível com o decô!' J
parlamentar Art. 191.
REPRESENTANTES
da
imprensa
diária, tr;buna reservada - Artigo
201, § 1.º.
REPRESENTANTES de agêncu,,s de
radiodiJ'l>fto, tribuna reservada
Art. 2Jl, § 1.0 •
REPRESENTACÃO de Partido Político, ou de -Procurador Geral da
Repúblir?a sôbre perda de mandato
- L'l.rt. 190.
REPRESENTANTES de agências telegráfica, iribuna reservada - Artigo 201, § 1.0.
REPRESI!..'N'Il.'i.NTEJS de órgãos .le publicidade 1io recinto da Câmara Art. 201, § 2.0 •
'iEPREf'ENTAi,TE3 ([,:;
encaminham a votação
mento ~!' i:'Jnnocação
de Estado - Art. HJ4,

partido que
de requeride ,~Iini,;t· o
§

1.

0

•

REPRESE:NTAÇAO partidária e seu
porta-voz - Art. 3. 0 •
REPRE,3ENTAÇ'AO
partidária
Art. 9. 0 •
Comissõos -

nas

REPREST<'.N''l'AÇAO
partidária
n11s
Cc.1:.:ssões Pe·manentes - .Art. 26.
REPRESENTAÇAO proporcionaz dus
partidos -rias e.omissões - Artigo ~2,
parágrafo ún:co.
de partidns por
bloco oar:ame·i.tar - Art. rn.

REPRES~~'t'AÇõES

REPRESFNTAÇõES dirigida:; à Câmara, recebimento - Art. 21, I.
REPRESSAO a excesso de D<Jpuiudo
- Art. 202.
REPRODUÇõE.S vedadas de discurJo
- Art. 87, § 1.0 •
REPROV AÇAO pela assistênria,
dação - Art. 201.

ve-

REPúBLICA não pode ser proposta
a sua aiJr,liçiio - Art. 183.
REQUERENTES de sessão :;e~reta,
conveniencia de publicação dcs seus
nomes - Art. 78, § 10.
REQUER:UVfKN'J'O a despachar -- Artigo 19, II, h.

REQUERIMENTO,
Art. 71, I.

apresentaqíio

REQUERIMENTO, a quem cave fazê-lo Art. 100.
REQUERiiv.rEN I'O com suger.t5.o a
outro Poder - !Art. 19, II, f.
REQUERIMENTO, conceito Artigo 100.
REQUERIMENTO da palavra - Artigo 101, I.
REQUERIMENTO de adiamento de
discussão - Art. 136.
REQUERIME:NTO de adiamento da
discusscío de proposição em regime
de urgência - Art. 136, § 1.º.
REQUERIMENTO de adiamento ã.e
discusstfo ou de redação - A1·tigo
104, VIII.
REQUERIME"ITO de adit!n:.~nto de
discussão ou iiotação, preferênci.a Art. 155, § 6. 0 •
REQUERIMZNTO de adiamento de
votação, apresentação - Art. 153.
REQUERIME11TOS de adiamerito de
votação, c1.rovação de um e prejudicialidade dos demais Artigo
153, § 2. 0 •
REQUERJ:JV.IEl'< TO de anexação de
justificação oral ao processo de proposição - Art. 92.
REQUERIMENTO de anexação de
matérias análogas - Art. 113, § 5. 0 •
REQUERIMENTO de audiência
Comissão - Art. 19, II, e.

ãe

REQUERIMEJ\T i'O de audiência do
Conselho Nadonal de Economia
Art. lil, I, l.
REQUERIMENTO de audiência do
Conselho Nadonaz de Economia
Art. 103.
REQUER.IMEN'l'O
de audiência do
Conselno Nacional de
Economia,
deferimento ou não Artigo 103,
§ 5.º.
REQUEH1MF.!NTO de Comissão Geral
- Art. 62.
REQUERIMENTO de Comissão, ordem na votação
Art. 75, § 1.0 ,
III.
REQUERIMENTO de constituição de
comissão mista - Art. 104, XV.
REQl'ERil\1ENTO de convocação extraordinária de Comissão - ,Artigo
35, § 2. 0 •

-
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REQUERIMENTO de convocação de
Ministro de Estado Artigo 104,
§ 1.º.
REQUEitIMENTO de convocação de
Ministro de Estado, dá a seu autor
maior pra,zo para dirigir-lhe perguntas orais - Art. 198, § 2. 0 •
REQUERIMENTO de convocação de
sessão secreta, votação - Art. 104,
§

2.º.

REQUERIMENTO de Deputado, or. dem na votação - Art. 75, § 1.0 , IV.
REQUERI11ENTO de Deputado para
audiência de comissão
Artigo
102, I.
REQUERIMENTO
to - Art. 91, §
REQUEHIMENTO
to por Deputado

de desarquivamen2. 0 , I e II.
de desarquivamen- Art. 91, § 2. 0 , I.
REQUERIMENTO de designação de
relator - Art. 102, II.
REQUERIMENTO de desistência da
palavra - Art. l.Jl, I.

REQUERIME..1'/TO
de destaque de
parte de proposição para constituir
proposição independente -- Artigo
104, IV.
REQUERIMENTO de discussão por
partes - Art. 101, VII.
RE.QUERIMENTO
de
dispensa de
avulso para votação de redação final - Art. 1'°'1, XIV.
REQUERIMENTO de dispensa de impressão ãa 1edação final - Artigo
104, X.
REQUERIMENTO
de discussão §

2.º.

de encerramento
H>4 e 137,

Arts.

de inclusão de proposiçã J ern Ordem do Dia - Ar0
tigo 102, § 1. , IIT.

REQUERIME.~TO

REQUERIMENTO de informações, a
que se podem referir - Artigo 102,
~ 3.º.
REQUERIMENTO
indeferimento -

de

informações,
§ 6. 00 •

Art. 102,

REQUERIMENTO de informações oficiais - Art. 102, IV.
de
informações,
o que nêle não cabe - Artigo Iü2,

REQUER:tJ\~ENTO

REQUERIMEJ'\TO
de
informações
prejudicado - Art. 102, § 4. 0 •
REQUERIMENTO
de
informações
quando já prestadas Art. 102,
§ 4.º.
REQUER.IMENTO
de
informações
que ':e niío encaminham - Artigo
1()2, § 7.0.

REQUERIMENTO
de
informações
sôbre a ordem dos trabalhos, ou
sôbre a Ordem do Dia - Artigo
101, XI.
REQUEHIMENTO
de inscrzçao nos
Anais de documento ou discurso
de repre~e1dante de outro poder Art. 102, § 1.º, IV.
REQUER.IME:i\;To de leitura de matéria para o plenário Artigo
101, IV.
REQUERIMENTO de licença a Deputado - Arts. 102, V, e 186, § 2. 0 •
REQUERIMENTO
de
licença com
subsídio znteg:al - Art. 187, § 2. 0 •
REQUERIME.t'lTO de licença por suplente de Deputado - Art. 186, § 8. 0 •
REQUERIMENTO de manifestação
de pesar - Art. 105, I.
REQUERIMENTO
de manifestação
por motivo
de
luto nacional Art. 105, I.
REQUERIMENTO de não realização
de sessão - Art. 134, XVI.
de
observância
de disposição regimental Artigo
101, V.

REQUERIME.i.~TO

REQUERIMENTO de pesar pelo falecimento cie antigo congressista Art. 105, I.
REQUERIMENTO de posse de Deputado - Art. lfü, ID.
.
REQUER.IMEN'l.'O de prenchimento
de lugar em comissão - Artigo 102,
§ 1.º, r::.
REQUERIMENTO de
Art. 80, § 4.0 •
REQUERIMENTO
Art. 104, XI.

preferência

de preferência

REQUEP.JMENTO de
Art. 104, XIIT.

prioridade

REQUERIMENTO de prioridade, encaminhanwnto de votação - Arti-

go 165.

-
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REQUERIMENTO de prioridade, fundamentação obrigatória Artigo
165, parágrafo único.

REQUERIMI<.."'NTO
determinando a
criação de Comissão de Inquérito

REQUERli\IBNTO de prioridade não
tem discussão - Art. 165 .
REQUERIMENTO de prioridade pelo
autor da proposição - Artigo 164,
II, c.

REQUERIMENTO de sessão extraordinária - Art. 64.

REQUERIMENTO de prioridade por
comissão - Art. 164, II, a.
REQUERIMENTO de vrioridade por
líder - Art. 164, II, b.
REQUEEIMENTO de prorrogação da
sessão - Art. 68, § 1. 0 •

-

Art. 32, § 3.0 •

REQUERIMENTO de sessão secreta
- Art. 83.
REQUERIMENTO
diência de outra
go 5:1, § 1.0 •
REQUERIMENTO
sentação - Art.

de uma para aucomissão - ~llJti
de urgência, apre158.

REQUERIMENTO de urgência apresentado pela Mesa - Art. 158 .. I.

REQUERThíE.:.'-iTO
de
vrorrogação
de prazo para orador - Art. 101,
XII.
REQUERIMENTO de prorrogação de
prazo para parecer - Art. lM, VII.

REQUEIUMENTO de ur,gência, aprovação - Art. 159.

REQUERIMENTO de prorrogação de
prazo para parecer a projeto de
orçamento - Artigo 171, parágrafo

REQUERIMENTO de urgência não
tem discussão - Art. 158, parágra-

único.

REQUERIMENTO
de
prorrogação
de prazo vara parecer às emendas
ao projeto de lei orçamentária
Art. 104, II.
REQUERIMENTO de reabertura de
discussão - Art. 102, III.
!REQUERIMENTO de reiteiramento
de pedido de informações - Artigo
102, § 8. 0 •
REQUERIMENTO do Relator para
votação parcelada - Art. 149, § 3. o.
REQUERilVIENTO de
representação
da Câmara por comissão externa Art. 104, I.
REQUERIMI<JNTO
de
retirada de
proposição - Art. 90.
REQUERIMENTO
de retirada de
proposição - Art. 101, IX.
REQUERIMENTO
de retirada de
propos;'çii,) da Ordem do Dia com
parecer favorável - Art. 104, III.
REQUE...R.IMENTO
de retirada de
proposição de comissão - Art. 90,

parágrafo único.

REQUERIMENTO de retirada de requerimento - Art. 101, VI.
REQUERIMENTO de sessão extraordinária - Art. 104, XIV.

REQUEEIMJi::NTO de urgência, encaminhamento da votação - Artigo 158, parágrafo único.

fo único.

REQUERIMENTO de urgência, número de assinaturas de Deputados

-

Art. 158, III.

REQUERIMENTO de urgência, pela
Mesa. número de signatários - Artigo 158, r.
REQU:ElfffMENTO de urgência
comissão - Art. 158, IV.

por

REJQUERil'vIBNTO de urgência, os
que i;odem apresentá-lo Arti-

go 158.

REQUERIMENTO de verificação de
votação - Art. 101, X.
REQUERIMENTO de votação de artigo por artigo - Art. 104, VI.
REQUERIMENTO
de
votação de
tA.rtigo
emendas uma a uma
Hl4, VI.
REQUERIMENTO de votação destacada de emenda - Art. 101. VIII.
R.IEQUERll\iENTO de votação parcelada - Art. 149, § 3. 0 •
REQUERIMENTO de votação por determinado processo - Art. 104, V.
REQUERIMENTO de votação secreta,
os que o podem formular - L'l.rtigo
147, § 4. 0 •
REQUERIMENTO de voto de aplauso, regozijo, louvor ou congratulações - Art. 105, II.
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REQUERJMENTÓ eili sessão pública
de sessão secreta - Art. 83, § 3.º.

REQUERIMEN'I o encaminhado apenas por dois Deputados - Art. 105.
REQUERIMENTO escrito de votação
nominal - Art. 143.
REQUERIMENTO escrito despachaao
pelo Presidente - Art. 102.
leitura, discussã.,,
comissão - Artigo

i-t~QUERil\IEN'I'O,

votacão

38,

v.

em

REQUERIMENTO niais amplo com
preferência sôbre o mais restrito Art. 155, § 9. 0 •
REQUE.."ill\'fEN'I'O para
a votação
de emendus separaaamente, ou uma0
uma - Art. 149, § 1. •

ª

REQUERIMENTO para falar sentado
- Art. 101, II.
REQUERIMEN'l'O
prejudicado por
outro da mesma finalidade, já aprovado -- Art. 165, g.
REQUERIMENTO que
plenário - Art. 104.

depende

do

REQUEP.IMENTO recusado para votação nominal de uma proposição
não pode ser renovado - Art. 145.
REQUERIMENTO relativo a qualquer
proposi~cío, sua votacão Artigo
149, § 5.0 •
.•
REQUERIMENTOS -

106.

REQUERIMEN'I'OS,
- Art. 100, § 2. 0 •

Arts.

100

a

aspecto formal

REQUERIMENTOS apresentados simultâneamente, preferência na votação - Art. 155, § 7.0 •
REQUERIMENTOS, competência para decidi-los - Art. 100, § 1. 0 •
REQUERIMENTOS
de modificação
na Ordem do Dia considerados na
ordem eia apresentação Artigo
156, § 2. 0 •
REQUERIMENTOS
de modificação
da Orde:;t cio Dia prejudicados na
sua totalidade - Art. 156, § 3. 0 •
REQUERlMENTOS
de
preferência
em núm:!r .J excedente de cinco Art. 156, § 1. 0 •
REQUERIMENTO
despachado pelo
Presidente após audiência da Mesa
- Art. 102.

REQUERIME'::i'JTO despachado
pelo
Presidente dentro de 48 horas -0
Art. 102, § 1. •
de urgência, ordem
§ 1.0 , II.

REQUERIMEl~TO

na votação -

Art. 75,

REQUERIMENTOS de u r ,g ê n c i a,
quando inadmissíveis - Art. 160.
REQUERIMENTOS em discussão conjunta - Art. 155, § 9. 0 •
REQUERIME~TOS

preferência -

em

Art. 155,

discussão,

§ 7. 0

•

REQUERIMEK l'OS em votação, preferência - Art. 155, § 3.0 •

Arti-

REQUERIMENTOS escritos go 1(}0, § 2. 0 , II.

REQUERIMEN':'OS,
fundamentriçã~
oral - Art. 63, § 1.0 , c.
REQUERIME!'.TOS para o destaque
de uma mesma emenda, encaminhamento de votaçào - Artigo 152,
§

5.º.

REQUERIMENTO sôbre proposiçüo
em OrdllTn do Dia, votação preferencial - Art. 106.
REQUERIMENTOS simultâneos para
adiamento de discussão Artigo
136 ,§ 2. 0 •
REQUEHIMENTOS
sujeitos à decisão de Comissão Artigo 100,
§ 1. 0 , II.

REQUERIMENTOS
sujeitos à deliberação do plenário Artigo 10-0,
§ 1. 0 , XII.
REQUERD.1.Er-TTOS sujeitos a
pacho - Art. HJO, § l.º, I.

de.>-

REQUERill/I:ENTOS sujeitos a despacho do Presidente Arts. 101 a
Hl3.
REQUERIMENTOS sujP,'.tos ao ple ·
nário - Artigos 104 a 106.
REQUERTMEN'T'OS verbais 100, § 2. 0 , I.

Artigo

REQUERi'MENTOS 11erbais despachados pelo Presidente - Art. 101.
REQUERIMENTO verbal o de prorrogação da Ordem do Dia - Art. 79.
REQUERIMENTO verbal, inadmis3ibilidade ele vr•tação nominal - Artigo 146.
REQUERI1iIENTO,

go 104.

votação

-

Arti-

-
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REQUERIMJ<:NTO votado por, peio
menos, 5:> Deputados Art. 105.
REQUISIÇÃO de agente;; da polícia
comum
Art. 200, parágrafo

único.

REQUISIÇAO •de do,.umento, livro
ou publicação, requerimento - Artigo 102, § 1.º, I.
REQUISIÇAO ae fôrça pública -

Art. 200, parágrafo único.

REQUISIÇAO rie funr:icnários paru
Comissão de Inquérito - Art. 96,
§ 1.º.
REQUIS~ÇA0 d1! informações e documentos por Comissfo de Inquérito - Art. 46, § 2.0 •
REQUISIÇÃO ãe processo à comissão - Art. 40, § 22.
REQUISIÇÃO de processo relativo a
emendas do Senado, o que segue Art. 29, § 6. 0 , a e b.
REQUISIÇÕES civis e militares em
tempo de guerra Art. 118, III.
RESENHA bi-anual de trabalhos da
Câman - Art. 16, III.
RESOLUÇÃO conclusiva de questão
de ordem - Art. 84, § 3. 0 •
RESOLUÇÃO conseqüente a parecer

-

Art. 113,

§ 4. 0 •

RESOLUÇÃO convocatória de reuniíio
extraordinária do Congresso Nacional - Art. 199.
RESOLUÇÃO da Câmara para sessão
secreta - Art. 83.
RESOLUÇ!í.O da Mesa, assinatum do
Presidllnr:e - A.rt. 19, IV, b.
RESOLUÇií.O àe convocação de Ministro de Estado - Art. 194.
RESOLUÇAO de questões de ordem
nas comissões - Art. 54, XVIII.
RESOLUÇAO de recurso contm decisão de Presidente de Comissão em
questão de ordem - Art. 19, l, y.
RESOLUÇÃO
do têrco da Câ.mai·a
convoca~úria de reunião ext·anrdinária 1Zo congresso Nacional -- Artigo 199.
RESOI,lJÇAO determinanc1o a cc.nstituição de Comissão de Inquérg;; -

Art. 32,

§ 3. 0 •

RESOLUÇõFS da Câmara, promulgação ·- Art~. 16, XIII e 19, I, j.
RESOLUÇÕES da Mesa, assinat11<as
- Art. HJ, I, f.

RESôLftÇAo elo térlH! da Cà.,..,,ara
criand'.J Ccn.18são de Inquérito Art. 32, § 2. 0 •
RESPEITO
/.is
prerrogat:i,as dos
Deputados - cArt. 19, VI, e.
RESPEITO nas fessões - .<\! t. 69.
RESPONSABILIDADE e direção da
orgamwecío ea Ordem do Diri Art. 13. -I, ;r..
RESPONSABILIDADES apura.deis por
Comissão de Inquérito - Artig·o 46,
§

6.º.

RESPOSTA du Deputado à chamada
em votação nr•minal, veritir.a,,;ão Art. 142, § 2. 0 •
RESPOSTAS às críticas à política da
MaiOria - Art. 14.
RESTAURL'\.ÇÃO de processo não devolvido à Comissão - Art. 41, § 2.º.
RESTITUIÇAO de proposição ao autor para conveniente redação - Ar-

tigo 89,

§ 7. 0

•

RESTO finrtl de quociente da re]Jri?sentação partidária nas Cotr..issões
Permanentes - Art. 26, parágn:fo

único.

RESTRIÇÃO do prazo de prorrogação da sessão - Art. 68, § 5.º.
RESTRIÇÃO a parecei", com fundament70 aptesentado ou não - Artigo 40, § 17.
•
RESTRIÇõE.S regimentais à publicação de discursos - Art. 87, § 1.º.
RESULTADO da eleição -

tArt. 7.-J, X.

RESULTADO da verificação de votação, proclamação - Art. 141, § 3. 0 •
RESULTADO da votação, anuncio Art. 19, I, V.
RESULTADO da votação na comissão - Art. 54, X.
RESUMO de publicação de informação oficial - A.rt. 19, V, c.
RESUL'I1ADO final de votação nominal, proclamação - Art. 142, § 4. 0 •
RESULTADO manifesto de votação
simbólica, proclamação - Art. 141.
RESULTADO proclamado de votação, até quando se admite reclamação a respeito - Art. 142, § 7.º.
RESULTADOS sucessivos de votação
nominal, sem anuncio em voz alta
- Art. 142, § 1.0 •

-

177 -

.RETARDAMENTO na remessa de
projetos ás comissões - Artigo 98,
§ 5.º.

REUNIAO
con1unta de comissões,
presidência do mais idoso - Artigo 49.

RETENÇÃO de papéis de comissão
- Art. 41.
:RETIFICAÇÃO da ata de sessão Art. 74, § 2. 0 •

REUNIÃO ccnjunta das turmas das
comissões - Art. 37, § 3.0 •

RETIFICAÇAO da lei orcamentária,
quem elabora a redação final do
projeto - Art. 15, § 1.0 •
RETIFICAÇÃO em verificação de
votação - Art. 142, § 2. 0 •
RETIRADA da Ordem do Dia tigo 77, IV.

Ar-

.RETIRADA da Ordem do Dia de projeto com emenda recusada - Artigo

108.

RETIRADA da Ordem do Dia de proposição em parecer favorável, requerimento - Art. 104, III.
.RETIRADA da palavra ao orador que
insistir cm desviar-se da questão,
falar contra o vencido, ao faltar à
consideração à Câmara, ao Senado,
aos seus membros, ou aos chefes
dos poderes públicos
Artigo
19, I, e.
RETIRADA da palavra de orador na
comissão - Art. 54, X.
RETIRADA de assinaturas não permitida - Art. 89, § 9. 0 •
RETIRADA de proposição -

Art. 90.

:RETIRADA de propo~ição com parecer favorável, ou não Art. 90.
RETIRADA de proposição da Ordem
do Dia - .Ari. 19, II, d.
RETIRADA de proposição de comissão - Art. 81, parágrafo único.
RETIRADA das sessões secretas de
funcionário da Casa Artigo 83,
§ 6.º.
RETIRADA de proposição,
mento - Art. 110, IX.

requeri-

.RETIRADA de requerimento go 101, VI.

Arti-

REUNIAO da Câmara em Cctr..!ssão
Geral - Art. 62 .
REUNIAO da, Ccimara em comissão
Geral 11uandn comparece Ministro
de Estado - Art. 196.
REUNIÃO da Câmara fôra da Capi ..
tal da- República - Art. 1.0 , parágrafo único.
REUNIA.O da 11'Iesa em que se toma
conhecimento de decisão do Presidente em quesUio de ordem - Artigo 17, parágrafo único.
REUNLê\.O das comissões, ata tigo 59.

Ar-

REUNIAO das comissoes pam eleger
Presidente e Vice-Presidentes - Artigo 53.
REUNIAO àas comissões, publica.:;ao
dos dias - Art. 54, I.
REUNIÃO de comissão, impedimento
para cornparecer Art. 57.
REUNIAO ele comissão, leitura, aprovação e assinatura da ata - Artigo
60, § 2.0 •
REUNIAO de comissão, presiC.êncla Art. 54, III.
REUNIAO de comissão, quem não a
pode presidir - Art. 56.
REUNI.li.O ae lít1eres sôlJ;·e sessão secreta - Art. 83, § 1.0 •
REUNIAO dos candidatos dipl:i.niados
na primeirn sessão preparaturiri Art. 2.".
REUNIAO de presidentes das C'.Jr;;issões Permanentes - Art. 55.
REUNIA0 e:draordinária da comissão, convocação - Art. 54, II.
REUNIAO ordinária da comissiío Art. 54, I.

Artigo

REUNIAQ ,,ec;rcca das Comisõões para deliberar sôbre perda de r.zandn.to - Art., 36, § 3. 0 , IV.

RETIRADA ão recinto, convite ao
Deputado - Art. 70, X.

REUNIÕES cvllurais, licença a Deputado para de•'.a:; participar ·- Artigo 186, n.

RETIRADA
19, I, i.

do

plenário

:REUNIÃO wnjunta
Art. 49.

de

-

comissão

REUNIÕES da Mesa. atribu~ções d0
Presider,te -- Art. 19, IV.

-
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REUNIÕES. -ila Mesa, presidJncia Art. !J, IV, a.

Artigos

REUNiôES dai Comissões 35 e 36.

Artigo

SABADOS não há sessão
61, II.

REUNIÕES das Comissões. inte;rupção , - Art. 35, § 4.0 •

SAIDtA do edifício de quem perturbar a sessão. - Art. 2:H, § 3.0 ;

REUNIÕES das Comissões no momomento das votações - Artigo 35,
§ 5.º.

SAíDA forçada do edifício - Artigo
201, § 3.0 •
SALAO nobre, recepção - Artigo 69,
parágrdo único.
SANÇAO do !'residente da República
- Art. 96, § 1.0 , I.
SANÇÃO para o Deputado que não
inicie questão de ordem com a indicação das Disposições em que a
assenta - Art. 84, § 6. 0 •
SANÇAO para parecer anti-regimental - Art. 51, parágrafo único.

REUNIÕES da,7 Ccn:.issões, públicas,
reservadas e s.ecretas - Art. 35 .
REUNIÕES de líderes, presirléncia. Art. 19, III, d.
REUNIÕES extraordinárias ([:1,s
missões - Art. 35, § 2.0 •

Co-

REUNiõZS ord;nárias das
- Art. 35.

comissõe.~

REUNIÕES púhlicas
- Art. 36, § 1.0 •

Comissões

das

REUNIÕES ~eservadas das
sões - Art. 36, § 2. 0 •

Comis-

REUNIAO ~ecreta de comissão, ata Art. 60, § 4. 0 •
REUNIÕES secretas das Comissões Art. 36, §§ 3.0 e 4. 0 •
REUNIÕES secretas
das cOmisséíes_
assisté'l1.cia de Ministros de Esludo
- Art. 36, § 5. 0 •
REUNIÕES
secretas de comissões,
assistêncfo de Senadores - 'Artigu
36, § 5.0 •
REUNIÕES secretas de comissões,
preBe'1.çc:, di testemunhas Art,igo
36, § 5. 0 •
REVISAO de apartes pelo aut0r Art. 134, § 5. 0 •
REVISAO de d18curso pelo Deputado
- Art. 87, § 2.0 •

SANÇAO para substitutivo anti-regimental - Art. 51, parágrafo único.
SAúDE -

ArL 24, IX.

1Art. 28, § 9. 0 •

SAúDE pública -

SEÇõES, votação uma a uma tigo 149.
SECRETARIA -

Ar-

Art. 21.

SECRETARíA da Mesa § 1.º.

Art. 15,

SECRETARIO da Câmara em comissão para elaborar, ou e;-,Jdificar,
o Regimento Comum - Art. 34, parágrafo único.
SECRETARIA de
tigo 59, § 1.0 •

comissão

-

Ar-

SECRETARIA de reunião secreta de
·comissão - Art. 60, § 4. 0 •
SECRETARIO ãesignado pelo Presidente para retirar sobrecartas da
urna - Al't. 7. 0 , vr.

REVISOR único em comissões reunidas - Art. 49.
REVOGAÇAO
das
disposições em
contrário - Art. 206.

SECRET.ARIO nas reuniões secretas
das comissões - Art. 36, § 4. 0 •

Art. 28, § 2.0 •

SECRETARIOS
da segunda sessão
preparatória da leg~slatura - Artigo 3.0 •

RIQUEZAS minerais -

ROUPA escura em sessão solene Art. 70, XVII.
RUBRICA de invólucro de sessão secreta - Art. 73, § 11.
RUBRICAS das fôlhas ou atas das
reuniões das comissões - Artigo 60,
§

2.º.

SECRETARIOS da Jkfesa da Câmara
Ar·~. 15, § 1.0 •

SECRETARIOS da sessão preparatória inicial de cada legislatura Art. 2. 0 , § 2.c.
SECRErARIOS e início dos trabalhoFJ
- 1Ar~. 20.

179 SECRETAiS, sessões
SEDE -

Art. 83.

SEPARAÇAO de cédulas pelos
a preencher -- ~'l.rt. 7. 0 , VI.

Art. 1.0 •

SERVIÇO de remessa de matéria as
comissões - Art. 48, § 1.0 •

SEDE da Câmara dos Deputados
Art. l.º.
SEDE da Câmara e sessão preparatória inicial de cada legislatura
Art. 2. 0 •
SEDE do Govêrno, transferência
Art. 118, VI.
SEGUNDA discussão de projeto de
reforma c.:o Regimento Interno
Art. 184, ~ 4 °.
SEGUND1_\ i'.iseussão para projeto de
discussão únzea quando emendado
- Art. 121, parágrafo único.
SEGUNDA discussão, preferência_ na
Ordem do Dia - AJ't. 80, § 3.0 •
SEGUNDA discussão, votação tigo 149.
SEGUNDA parte da sessão 63, II.

ArArtigo

SEGUNDA sessão preparatória em
início de legislatura - c\rt. 3. 0 •
SEGUNDA via de processo, na comissão - Art. 59, § 1.0 , VI.
SEGUNDO eserutínio
Art. 7. 0 , XII.

de eleição -

SEGUNDO escrutínio com eleição por
maioria simpleB - Art. 7. 0 , XIII.
SEGURANÇA de respeito às prerrogativas dos Deputados Art. 19,
VI, e.
SEGURANÇA Nacional X e 28, § 10.
SEGURO das colheitas -

cargo·~

Artigos 24,
Artigo 28,

SEM andamento a emenda oferecida
em comissão e não adotada pela
mesma - Art. 43.

SERVIÇO de secretaria de cc.tl:tissão
- Art. 59, § 1.0 •
SERVIÇO
§

3.º.

diplomático

-

Art. 28,

SERVIÇO no plenário pelos funciorios - Art. 201, § 2.0 •
SERVIÇO Público -

Art. 24, XI.

SERVIÇO 1níblico civil da União Art. 28, § 11.
SERVIÇOS administrativos go 204.

Arti-

SERVIÇOS administrativos da Câmara e provimento dos seus lugares
- Art. 16, V.
SERVIÇOS administrativos da Câmara e sua direção - 1Art. 15.
SERVICOS administrativos da Câmara; fiscalização das despesas Art. 21, v.
SERVIÇOS administrativos da Câmara, inspeção do trabalho - Artigo 21, V.
SERVICOS Administrativos
mara; regulc.•r:.-mtação
16, XI.

da CâArtigo

SERVIÇOS
administrativos da Câmara, expedição de Regulamento Art. 204.
SERVIÇOS
administrativos da Câmara proposição modificando-os Art. 204, § 1.0 •
SERVIÇOS
administrativos da Câmara, Regulamento - Art. 204.
SERVIÇOS administrativos da Câmara, superintendência - Art. 21.

SEM projeto o relatório ou parecer
sôbre indicação - Art. 19, II, b.

SE\RVIÇOS administrativos durante
as sessões legislativas e nos seus
interregnos <Art. 16, parágrafo
único.

SENADORES, admissão ao recinto
da Câmara - Art. 201, § 2.0 •

SE:RVIÇO administrativo,
ção - Art. 2-04, 1.0 •

SENADORES
em reuniões secretas
de Comissões - Art. 36, § 5. 0 •
SENADORES nas bancadas 70, I.
SENHORAS, tribunas
Art. 201, § 1.0 •

Artigo

reservadas -

modifica-

SERVIÇO da Câmara, sua direção Art. 16, II.
SERVIÇO subordinado aos Ministérios não militares - Art. 28, § 11.
SERVIDORES em atividade ou não
.Al·i;. 28, § 11.

SESSAO, comunicação
hora - Art. 69.

na
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primeira

SESSAO da Câmara, duração e partes - Art. 63.
BESSAO diária, base para o cálculo
de subsfdio variável - Art. 178.
SElSSAO

-

extraordinária,

Art. 64.

SESSAO extraordinária do
Nacional - Art. 199.

convocação
Cong~esso

SESSAO ext7 aordinária do Congresso
Nacional, cmnunicação ao Presidente do Senado - Art. 199.
SESSAO extraordinária do Congresso
Nacional, convocação - Art. 198.

SESSAO preparatória, a inicial de
cada Zegisl.atura - 1Art. 2. 0 •
preparatória em 1.0 de fevereiro -· Art. 2. 0 •

SES~AO

SESSAO preparativo para eleição de
Presidente -· Art. 5. 0 , § 1.0 •
SESSAv, recepção de alta personalidade - Art. 69.
SESSAO, requerimento de não realização - Art. 104, XVI.
SESSÃO secreta, deliberaçáo do ple·
nário - Art. 65.

SESSAO extraordinária do Congresso

dES'SAO secreta para deliberar sôbn.
excesso de Deputado - Art. 202 .

SESSAO extraordinária do Congresso
Nacional, providências necessárias

SESSAO secreta para discussão e votação de parecer sôbre procedimento incomvatível com o decôro parlamentar - 1Art. 191, § 3.0 •

Nacional, convocação pelo têrço de
Deputado - Art. 199.

-

Art.

199.~

SESSAO extraordinária do Congresso
Nacional, nos têrmos do Reigimento Comum - Art. 199.
SESSAO extraordinária do Congresso
Nacional, têrmo do Regimento comum - Art. 199.
SESSAO extraordinária, duração .
Art. 64, § 2.0 •
SESSAO extraordinária, requerimento - Art. 104, XIV.
·exfffaordinária, tempo
Art. 64, § 3.0 •
expediente -

~EISS.AiO

do

SESSAO legi:Jlativa em que o Deputado pode requerer desarquivamento
- Art. 91, § 2. 0 , I.
SESSAO legislativa, efeito durante
ela da perda de lugar em comissão
- Art. 58, § 4.0 •
SESSAO legislativa,
Art. 61, I.

inauguração

SESSAO legislativa subseqüente il
inicial de cciàa legislatura e primeira ses;;ão preparatória - Art. 5. 0 •

SESSAO secreta, presidência da reunião de líderes - Art. 19, III, d.
SESSAO secreta requerida pelo têrço
dos Deputados - Art. 83, § 4.0 .
SESSAO secreta, votação do requerimento de convocação Art. 104,
§

2.º.

SESSAO soicne, uso de roupa escura
- Art. 70, XVII.
SESSÃO secreta, ata -

Art. 73,

§

11.

SESSÃO ;,ecreta, deliberação preliminar - Art. 83, § 8.0 •
SESSAO secreta para tratar de segurança nacional - Art. 83, § 7. 0 •
SESSAO secreta,
Art. 83, § 6.0.

sua realização

SESSÕES secretas -

Art. 83 .

SESSõES secretas para fixação das
fôrças armadas - Art. 83, § 5.0 •
SESSAO, suspensão -

Art. 66.

SESSAO da Câmara -

Art~.

61 a 88.

SESSAO não aberta por falta de número - Art. 73, § 3.0 •

SESSõES da Câmara, como serão -

SESSA0 ordi>iária, hora de início Art. 63.

SESSÕES

SESSAO preparatória, a segunda da
legislatura ·-· Art. 3.º.

SESSÕES extraordinárias
61, III.

Art. 61.

-

excepcionalmente

Art. 65.

-

secretas

Artigo

-
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SESSõES extraordinários, convocação
- 1Art. 19, I, z.
SESSõES normal11.:ente públicas
Art. 65.
SESSÕES nos dias úteis -

II.

SESSÕES
Art. 61,
SESSÕES
2.0 a 7. 0

Art.

61.

Artigos

SESSÕES vreparatórias, não há nas
convocações extraordinárias
A~·tigo 6. 0 •
Arts. 73 a 82.

SESSÕES públicas -

SESSõF.S secretas, convocação tigo 19, I, z.
SESSÕES solenes -

L.!\.r-

Art. 61. IV.

SIGILO da matéria e dos documentos
das reuniões secretas de Comissões
- Art. 36, § 7.0 •
SIGILO do voto -

Art. 7. 0 , IV.

SIGíLO para a. convocação de sessão
secreta - Art. 83 .
SIGILO para a convocação de sessão
- Art. 201.
SINAL ae aplauso ou de reprovação
pela assistência, vedação Artigo 201.
SINDICANCIA ou diligência determinada por Comissão de Inquérito Art. 46, § 4.0 •
SINOPSE do trabalho de cada sessão
em ata - Art. 88.
SINóPS-E dor; trabalhos de comissões
- Art. 59, § 1.0 , II.
SISTEMA monetário
Artigo 28,
§§ 2. 0 e 4.0 •
SISTEMA tributário -

SOLENIDADE das reuniões das comissões - Art. 54, III.
SOLENES, sessões -

Art. 61, IV.

SOLICIT,AÇAO a juiz criminal por
Comissão de Inquérito - Artigo 46.

ordinárias da Câmara
II.
preparatórias
e 61, I.

SOCIEDADE de economia mista, audiência ou colaboração solicitada
por comissão - Art. 42.

Art. 28. § 2. 0 •

SISTEMA t:-ibutário, modificações Art. 28, § 2.0 •
SITU1AÇAO
de calamidade pública
em projeto urgente - Art. 118, X.
SOBRECARTA e sua colocação na
urna - Art. 7.0 , v.
SOBRECARTA que resguarde o sigilo do voto - Art. 7. 0 , IV.

§

3.º.

SOLICITAÇAO da palavra -

Artigo
7J, VI.
SOLICITAÇÃO da palavra com orador na tribuna - Art. 131.
SOLTCITAÇAO da palavra simultáneamente - Art. 129.
SOLICITACAO de audiência ou cola-

boração de
autarquias, sociedades
de economia mista e órgãos de utilidade pública por comissões - 1Artigo 42.

SOLICITAÇAO de autonomia de projeto de crédito especial por Mesa
de Casa do Congresso - Artigo 179,
§

1.º.

.

SOLICITAÇAO de Comissão de comparecimento de Ministro de Estado
- Art. 194.
SOLICITAÇAO de crédito por Mesa
de Casa ão Congresso - Artigo 179,
§ 1.º.
SOLTCITAÇAO
de substituição de
nas comis~ões - Art . 54. XlVI.
SOLICITAÇÃO de Ministro de Estad-0 para comparecer à Câmara, ou
em uma de suas comissões - Artigo 195.
SOLICITAÇÃO de prorr().:Jação de
prazo que cabe ao orador
Artigo 131.
SOLICITAÇAO simultânea de mais
de um adiamento de votação - Artigo 153, § 2. 0 •
SINóPSE anual dos trabalhos legi3lativo - Art. 54, XVIII.
SOLO, conservação -

Art. 28, § 2. 0 •

SUBDIVISÃO da despesa do Poder
Executivo Art. 166, parágr':lfO
único.
SUBDIVISÃO da despesa por poderes - Art. 166, parágraf0 único.
SUBEMENDA - Art. 107, § 6. 0 •

182 SUBEMENDA inadmissível à emenda à Constituição - Art. 18~, s 3.º.
SUBEMJENDA preferência na votação - Art. 155, § 4. 0 •
SUBEM!ENDAS, como podem ser Art. 107, § 6.0 •
SUBEMENDAS inadmissíveis
tigo 108.

Ar.,

SUBMISSÃO a votos de questão sujeitas à comissão - Art. 54, X.
SUBORDINAÇÃO dos apartes às disposições sôbre debats -- Artigo 134,
§ 3.º.
SUBSíDIO, como é devida a prirte
fixa - Art. 178, § 1.0 •
SUBSíDIO, divisão
- Art. 178.

em duas partes

SUBSíDIO do Presidente e do VicePresidente da República - .Artigo
28, § 4. 0 •
SUBSíDIO dos Congressistas go 28, § 4.0 •

Arti-

SUBSíDIO
e ajuda de c1;sto dos
•r.mnbros do Congre~so Nacional,
P!Ojeto de fixação - Art. 177, I.
SUBSÍDIO e desempenho de missão
diplomática - Art. 178, § 4. 0 , II.
SUBSíDIO e exercício de funcões
de Ministro de Estado, inte i;ent'.Jr
federal ou secretário de .'Estado .Art. 178, ~ 4. 0 , II.
00

SUBSíDIO e participação, no estrangeiro, de co'fl(Jressos, conferências e missões culturais - Art. 50.
SUBSíDIO fixo, parcelas mensais Art. 178.
SUBSÍDIO
para o President9 e o
Vice-Presidente da RepE/Jdc'r- Art. 177, II.
SUBSíDIO, parte variável Artigo 178.
SUBSÍDIO, parte variável qul! se nõo
paga - r.l\.rt. 187.
SUBSíDIO, percepção int·ºgral 1>.0 caso de licença -Art. 178.
SUBSíDIO, perde o direito o que se
licencia para tratar de in+.,tê.\';,t'o
particulares - Art. 178, § 4. 0 , II.
SUBSíDIOS dos Congressistas e ào
Presidente e do Vice-Presidente ela
República - Art. 28, § 4. 0 •

SUBSíDIOS e ajuda de custo - - Artigos 177 e 178.
SUBSíDIO variável descontado de
Deputado presente que não vota Art. 178, § 2. 0 •
SUBSTITUIÇÃO definitiva de Presidente de comissão - Art. 53, § 2. 0 •
SUBSTITUIÇÃO de líder de bloco
parlamentar - Art. 10, § 2. 0 •
SUBSTITUIÇÃO de membro de Comissões permanentes - Art. 27.
SUBSTITUIÇÃO de membro de comissão que retiver papéis dela
Art. 41, § 2. 0 •
SUBSTITUIÇÃO do Presidente da
República pelo da Câmara - Artigo 19, VI, f.
SUBSTITUIÇÃO do Presidente de comissão - Art. 53, § 1. 0 •
SUBSTITUIÇÃO do
Primeiro, ou pelo
Presidente - Art.
SUBSTITUIÇÃO do
Secretários - Art.

Presidente pelo
Segundo l'zce-

20.

Presidente pe,:os
21, § ~ 0 •

SUBSTITUIÇÃO dos líderes -- Artigo 8. 0 , 1.º.
SUBSTITUIÇÃO dos Secr·~lários e
seus Suplentes - Art. 21 § 2. 0 •
SUBSTITUTIVO
a n ti - regimental,
sanção - Art. 51, parágrafo único .
SUBSTITUTIVO apresentado
pelo
relator - Art. 113, § 2.0 , II.
SUBSTITUTIVO, a comissão que o
pode apresentar -- Art. 40•, § 6.º.
SUBSTITUTIVO, conceito 107, § 3.0 •

Artigo

SUBSTITUTIVO da Câmara a projeto de senúdo, ccEr.o é considerado
- Art. 150.
SUBSTITUTIVO da Câmara a projeto do Senado, votação Artigo
150.
SUBSTITUTIVO de Comissão, preferência de votação - Art. 155, § 3.º.
SUBSTITUTIVOS inadmissíveis
Art. 108.
SUBSTITUTO de secretário que deixar a sua cadeira - Art. 15, § 2. 0 •
SUBSTITUTOS interinos para as comissões - Art. 57, § 1.0 •

-
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SUBSTITUTOS de membros d.! Comissão - ~'l.rt. 19, III, b.
SUBVENÇÕES -

Art. 28, § 2.0 •

SUCEDANEO de proposição no seu
ronjunto - Art. 107, § 3. 0 •
SUCESSAO alfabética na relação dus
nomes parlamentares
Art. 2. 0 ,
§ 3.º.
SUGESTÃO de comissão para que
outra :aprecie 'àeterminado ponto
de qualquer questão - Art. 43.
SUGESTÃO de pr-0vidências para a
boa ordem das finanças públicas Art. 174.
SUGESTÃO facultada à Comissüo
de Economia ao opinar sôbre <Wdiência do Conselho Nacionciz de
Economia--:: Art. 102, § 3.0 •
SUGESTÃO não cabe em requerimento de informação - .Art. 102,
§

5.º.

SUGESTÃO ou conselho a qualquer
Poder - Art. 99, § 5. 0 , e.
SUGESTÃO visando a elaboração cte
f1rojeto - Art. 99.
SUPERINTENDll:N'CIA
dos seirviços
administrativos da Câmara - Artigo 21.

SUSPENSÃO
da sessão, não se
computa o tempo da suspensão
Art. 66.
SUSPENSÃO da terceira 'J)(Lrte da sessão - Art. 63, § 6.0 •
SUSPENSÃO de estado de sítio, pro·
jeto - Art .. 118, II.
SUSPENSÃO de imunidades de Deputados, votação por escrutínio secreto - Art. 147, III.
SUSPEN'SAO de intervenção federal
- Art. 118, VII.
SUSPENSÃO
ou
levantamento de
sessão, havendo orador na tribuna
- Art. 131, VII.

T
TAQUIGRAFIA, quando começa a
apanhar discurso - Art. 70, VI.
TARI:FAS e cotas de importação Art. 28, § 2. 0 •

TEMPO de guerra, projetos urgentes
- Art. 118, III.
TEMPO de que dispõe o orador, esgotamento - Art. 19, I, q.
TEMPO destinado ao Expediente Art. 74.

SUPLENTE de Deputado convocado
por tempo indeterminado - Artigo
186, § 4. 0 •

TEMPO destinado às votações, permanência obrigatória
no recinto
das sessões - Art. 133, § 2. 0 •

SUPLENI'E de Deputado licenciado,
convocação - Art. 186, § 4. 0 •

TEMPO do expediente em sessão extraordinária - Art. 64, § 3. 0 •

SUPILENTES em exercício, direito a
subsídio - Art. 178, § 1.º, III.
SUPLENTES de secretários da Mesa
- Art. 15, § 1.0 •
SUPLENTES dos partidos nas Comissões Permanentes - Art. 25, § i.·>,
SUPLENTES diplomados e sua relação por Estados e Partidos - Artigo 2.0 , § 4. 0 •
SUPLENTES preferenciais dos membros de turma de comissão - ·Artigo 37, § 2.0 •
SUPRESSAO do expediente em sessão extraordinária - Art. 63, § 3. 0 •
SUSPENSÃO da sessão I, k, 66 e 70, XH.

Artigos 19,

TEMPO do orador do Expediente Art. 74, § 6. 0 •

TEMPO em que se aauarda número
para a sessão -

Art. 73, § 3. 0 ,

TEMPO im'[JTorrogável para uso da
palavra por Líder de partido - Artigo 12.
TEMPO para orador na discussã-0 de
redação final - Art. 154, § s.0 •
TEMPO total de prorrogação de sessão - Art. 68.
TERCEIRA parte da sessão go 63, III .e § 10.

Arti-

TERCEIRA sessão preparatória no
iníeio de legislatura - Art. 4. 0 •
TERÇO da totalidade da Câmara determina a criacão de comissão de
Inquérito - AÚ. 32.

-
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TERMINAÇAO
tie hora da Ordem
do Dia - Art. 19, I, q.

TRABALHO da Câmara e o seu rendimento - Art. 16, III.

TERMINAÇll.O da hora do Expediente - Art .. 19, I, q.

TRABALHO da Câmara no recinto
normal - Art. 1.º.

TERMINAÇÃO da legislatura e das
comissões temporárias - Art. 22, II.
TERMINAÇÃO da leitura do expediente - Art. 74, § 6.0 •

TRf.!\.BALHO da Câmara, seu regulador - Art. 18.

TERMINAÇÃO da primeira parte da
sessão, o que segue - Art. 75.
TERMINAÇ&O da votação relativa à
prestação de contas do Presidente
da República - Art. 176, § 7. 0 •
TERMINAÇÃO da votação, o que segue - Art. 76.
TIDRMINAÇAO do discurso,
grafia - Art. 70, IX.

taqui-

TRABALHOS das comissões gos 37 a 47.

Arti-

TRABALHO das Comissões de Inquérito subordinado a legislação especial - Art. 46.
TRAR.\LHOS das comissões, direção
- Art. 53, § 1.0 •
TRABALHO da sessão do dia anterior, publicação de sua ata - Artigo 87.
TRABALHOS de comissão, sinópse Art. 59, ~ I.0 , II.

TÉRMINO cios trabalhos com o anuncio da Ordem do Dia - Art. 19,
I, x.

Tfü\BALHOS da sessão preparatória
inicial de cada legislatura Artigo 2. 0 , § 1.0 •

TERRAS da União, utilizacão •
tigo 28, § 2. 0 •

Ar-

TRABALH03 de apuração de eleição
- Art. 7. 0 , parágrafo único.

Artigo

TRABALHOS do Congresso Nacional,
inauguração Art. 61, I.

TERRENOS,
28, § 2. 0 •

recuperação -

TESTEMUNHAS em reuniões secretas de comissões - Art. 36, § 5. 0 •
TRABALHO de Comissões, Ordem do
Dia, na sessão legislativa do fim
de legislatura - Art. 82.

TRAE1.\LHOS legislativos e sua direção il.rt. lE .
TRABALHOS legislativos e sua regularidade - Art. 16, I.
TRABALHOS nas comissões tigo 38.

Ar-

TEXTO de redação final aprovado
com inexatidão - Art. 154, § 10.

TRIAMITAÇÃO Cvlnl ir:. na Ordem do
Dia - Art. 80, § 1.0 •

TíTULOS, votação um a
tigo 149.

nr.. - 1Ar-

TOMADA de contas
176.

Arts. 175 e

TRABALHO, organização -

Art. 28,

TRABALHO, o seu direito
28, § 5.0 •

Artigo

TRAMITAÇÃO de matéria em regime de urgência impede a aceitação
de requerimento de urgência - Artigo 160.
TRAMITAÇÃO de processo reconstituído - Art. 93.
TRAMIT~AÇÃO de projetos com prioridade - Art. 117, II.
TRAMITAÇÃO de projetos urgentes
- Art. 117, I.
TRAMITAÇÃO do projeto de orçamento em Comissão - Art. 17•J.
TRL\MITAÇÃO dOs projetos - Artigos 116 a 125.
TRAMITAÇÃO de proposição arquivada - Art. 91, § 1.0 •

TRABALHO, relações com o capital
- Art. 28, § 5. 0 •

TRAMITAÇÃO ordinária e parecer
de relator designado pelo Presidente da Câmara - Art. 115, § 1.º.

TOMADA de contas, competência da
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira - Art .__175.
TOMiADA de contas do Presidente
da República, quem elabOrou a redação final do projeto - Artigo 154,
§ 1.º.
§

5.º.

185 TRAMITAÇÃO ordinária, prazo para
parecer - Art. 4J, III.
TRAMITAÇÃO ordinária, prazo para
redação final - Art. 154, § 3. 0 •
TRAMITAÇAO ordinária, projeto Arts. 117 e 120.

TRATAMENTO de interêsses particulares, licenca a Deputado - Artigo 18{), IV:
TRATAMENTO de. saúde, licença ct
Deputado - Art. 186, III.
TRAT AJ.\.IENTO descortês 70, XV.

Artigo

TRANSCORR1!:NCIA de duas sessões
para encerramento de primeira discussão de projeto de reforma do
Regt;;,mto Interno
Art. 184,

TRATAMENTO oral de assuntos diversos - Art. 63, § l.º.

TRANSCORR1!:NCIA de duas sessões
para encerramento da segunda discussão de projeto de reforma do
Regimento Interno - Art. 184, § 4. 0 •

TR1!:S de

TRANSCRIÇAO de documento e discurso dado como lido Art. 87,
§ 4.º.

TRll:S partes do parecer 113, § 2. 0 •

§

3.º.

TRL\NSCRIÇAO de documento não
pode ser feita em comunicação escrita - Art. 74, § 5. 0 •
TRANSCRIÇAO de lei, decreto, regulamento, contrato, concessão ou
ato administrativo referido em projeto - Art. 98, § 5. 0 •

comissões, no máximo, para
opinar sôbre uma proposição - Artigo 50.

TR1!:S

fevereiro, terceira sessão·
preparatória no início da legislatura - Art. 4. 0 •

Artigo·

TRIBUNAL de Contas, atos tigo 28, § 6. 0 •

Arti-

TRIBUNAL de Contas, discussão do
projeto sôbre as suas decisões
Art. 121, VII.

TRANSFERI!:NCIA da sede do Govêrno - Art. 118, VI.

TRIBUNA reservada para senhoras,
vereadores do Distrito Federal, exDeputados,
ex-Senadores,
Corpo•
Diplomático, representantes da imprensa diária, das agências telegráficas e da radiodifusão - àrtigo·
2{)1, § l.º.

TRANSITO de fôrças estrangeiras
pelo território nacional Artigo
118, VII.

TRIBUNAL de Contas, parecer prévio•
ou relatório sôbre tomada de contas
- Art. 175.
.

TRANSMISSÃO ao Presidente do Senado de resolução convocatória do
Congresso Nacional - Art. 199.

TRIBUNA, uso obrigatório 70, IV.

TRANBFElR~CIA

líder a liderado -

da

palavra por
Art. 12.

TRANSPORTE de Comissão de Inquérito a lugar onde for necessária
a sua presença - Art. 46, § 2. 0 •
TRANSPORTES -

Art. 28, § 12.

T R A N S P O R TE S, Comunicações
e Obras Públicas - Art. 24, XV.
TRATADOS -

Art. 28, § 8.

0

•

TRATADOS Internacionais, discussão
dos projetos que os aprovam - ~~r
tigo 121, IV.
TRATADOS ou convenções com as
nações estran,geiras nas Comissões
- Art. 36, § 3. 0 , II.
TRATAMENTO aos Deputados tigo 70, XIII.

Ar-

Artig°'

TROPAS brasileiras para o exterior·
- Art. 28, § 8. 0 •
TUMULTO grave -

Art. 67, I.

TUMULTO grave no recinto ou no··
edifício, havendo orador na tribuna
- Art. 132, VI.
TURMAS de comissões -

Art. 37.

TURMAS das comissões em reunião·
conjunta - Art. 37, § 3. 0 •
TURMAS das comissões na elaboração orçamentária - Art. 37, § 3. 0 •
TURMAS das comissões, número de·
membros - Art. 37.

TURMAS das comissões reunidas pa-·
ra opinar sôbre as contas do Presidente da República Art. 37,.
§

3.º.

-
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·TURMAS de comissões, presidência
- Art. 37, § 1.0 •
TURMAS das comissões, proporcionalidade partidária - Art. 37, § 2. 0 •
"TURMAS de comissões, suplentes preferenciais de seus membros - Artigo 37, § 2. 0 •
·TURNO regimental da discussão, como
se completa - Art. 138.

u

ULTIMAÇAO dos pareceres
as emendas ao projeto de
mento - Art. 169, XII.

sôbre
orça-

iúLTIMA sessão de cada sessão legislativa e a sua ata - Art. 88, § 8.º.
úLTIMO Presidente da Câmara reeleito Deputado - Art. 2. 0 , § 1. 0 •
UMA vez apenas para o orador falar
em cada projeto - Art. 135.
UMA vez por sessão legislativa se paga a;'uda de custo a suplente - 1.\rtigo 178, § 5. 0 •
Arts. 157 a 161.

Art. 38,

URG:ll:NCIA na Ordem do Dia tigo 80, § 1.º.

Ar-

URG:íl:NCIA, ordem na votação do
requerimento - Art. 75, § 1.0 , II.
URG:íl:NCIA, prazo para discussão d
projeto - Art. 135, § 1.º, I.
URG:íl:NCIA, remessa da matéria às
comissões - Art. 48, § 1.0 •
URG:íl:NCIA,
remessa de
pela Comissão à Mesa -

-uLTIMAÇAO de votação de parte ou
anexo do projeto de orçamento
Art. 169, XV.

.URG:ll:NCIA -

URG1l:NCIA na comissão § 1.º.

§

2.º.

processo
Art. 48,

URG:íl:NCIA que veda pedido de vista
na Comissão - Art. 40, § 15.
URG:ll:NCIA requerida pelas Comissões de Orçamento e Fiscalização
Financeira, ou de Finanças - Artigo 161.
URG1tNC].\ tem preferência sôbre
prioridade - Art. 155.
URGENTE o projeto que orça a Receita e fixa a Despesa Artigo
118, X.
URGENTES, projetos e 118.

Art.

117, I

URNA à vista do plenário para votação - Arts. 7. 0 , V e 147 .

.URG:ll:NCIA ao fim da sessão legislativa - Art .. 161.

USO da palavra, em lugar de líder Art. 14, § 2. 0 •

U'RG:ll:NCIA, apresentação de requerimento - Art. 158..

USO da palavra finda a Ordem do
Dia - Art. 12.

URG::G:NCIA, conceito -

USO da palavra para comentar decisão sôbre questão de ordem - 1Artigo 84, § 5.0 •

URG1':NCIA em votacão
,
Art. 147, § 5. 0 •

Art. 157.
secreta

-.uRG1l:NCI1.\ e número legal go 157, parágrafo único.

Arti-

.URG:ll:NCIA e pedida de vista
comissão - Art. 40, ~ 15.

em

USO da palavra para reclamações Art. 86.
USO da palavra por Líder da Maioria - A.rt. 14.

URG:ll:NCIA, empate na comissão Art. 54, § 2. 0 .•

USO de fumo vedado na tribuna Art. 70, XVI.

:uRG:J!:NCIA e prazo para parecer por
Presidente-relator - Art. 40,
3. 0 •

USO de roupa escura em sessão solene - Art. 70, XVII.

:uRG:ll:NCIA e redação final 155, § 3. 0 •

USO obrigatório da tribuna go 70, IV.

*

Artigo

,URGltNC]A, exigências indispensáveis
- Art. 155, parágrafo único.

Arti-

UTILIZACAO de terras da União Art. 2s; § 2. 0 •
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V
VAGI!\. em Comissão Especial sôbre
emenda à Constituição - Art. 183 .
VAGA na Mesa, preenchimento tigo 7. 0 •
VAGAS nas comissões -

Ar-

Art. 58.

VAGAS nas comissões, preenchimento - Art. 54, XVI.
VALORIZAÇÃO Econômica da f.lr:.-;,zônia, Comissão Especial - Artigo
31, IV, b.
VANTAGENS pecuniárias dos funcionários da Câmara - Art. 16, IV.
VEI:1.\ÇÃO ao Deputado com a palavra para a discussão de proposição - Art. 130.

VERBA para o pagamento de exercicios findos em projeto de lei orçamentária - Art. 167, IU.
VERBAS
orcamentárias necessárias
ao pagamento de subsídio - Artigo
0
177, § 3. •
VEREADORES do Distrito Federal,
tribunas reservadas Artigo 201,
§ 1.º.
VERIFICAÇÃO da votação 141, § 1.0 •

Artigo

VERIFICAÇÃO de votação, chamada
- Art. 141, § 4. 0 •
VERIFICAÇÃO de votação, contagem
dos votos - Art. 141, § 3. 0 •
VERIFICAÇAO de votação, dispensa
da chamada - Art. 140, § 4. 0 •

VEDAÇÃO de comentário oral sôbre
declaração de voto
Art. 138,

VERIFICi.\ÇÃO da votação fila por
fila das bancadas - Art. 141, § 3.º.

VEDAÇÃO de critica à decisão de
questão de ordem - Art. 84, § 2. 0 •

VERIFICAÇÃO de votação, maioria
absoluta dos votos favoráveis - Artigo 141, § 3.0 •

§

8.º.

VEDAÇÃO de inicio
de discurso
quando faltarem menos de dez minutos para terminar a hora do Expediente - Art. 74, § 8. 0 •
VEDAÇÃO de mais de um adiamento
de votação - Art. 153, § 1.0 •
VEDAÇÃO de manifestação de comissão - Art. 51..
VEDAÇÃO
de
manifestação sôbre
constitucionalidade - Art. 51, I.
VEDAÇÃO de novo requerimento para
votação
nominal renovada para
uma proposição - Art. 144.
ViEDAÇÃO de parecer que não fôr
de atribuição específica de comissão - Art. 51, IU.
VEDAÇÃO de parecer sôbre atribuição específica - Art. 51, III.
VEDAÇÃO de participação em mais
de uma comissão Permanente Art. 25, § 2. 0 •
VEDAÇÃO ao Presidente da Câmara - Art. 19, § 1. 0 •
VEDAÇÃO de falar de costas para a
Mesa - Art. 70, V.
VEDAÇÃO de fumar na tribuna Art. 70, XVI.

VERIFICAÇÃO de votação, não
interormpe - Art. 68, § 1.º.

se

VERIFICAÇÃO de votação por bancada, falta de número - Artigo 141,
§ 4.º.
VERIFICAÇÃO de votação, retificação - Art. 142, § 2. 0 •
VERIFICAÇÃO do número de Deputados presentes - Art. 73, § 1.º.
VERlFICAÇAO do quorum necessário
à eleição da Mesa - Art. 5.º.
VERIFICAÇÃO de vagas nas comissões - Art. 58.
VERIFICAÇÃO de votação, requerimento - Art. 101, X.

V1l:ZES de reunião da Comissão
Art. 35.
VIAÇÃO - Art. 28, § 12.
VIA do projeto destinada ao Arqutvo - Art. 98, § 1.0 , I.
VIA do projeto destinada à publicação - Art. 99, § 1.º, III.
VIA do projeto destinada às Comissões - Art. 98, § l.º, II.
VIAS de comunicação, abertura Art. 28, § 10.
VIAS de pareceres e votos - Artigo
4:>, § 20.

VIAS de proposição -
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Art. 89, § 2.0 •

VICE-LIDERES de bloco parlamentar substitutos do Lider Artigo
10, § 2. 0 •
VICE-PRESIDENTE de comissão, ausência - Art. 53, § 1. 0 •
VICE-PRESIDENTES da Comissão de
Constituição é Justiça - Art. 53.
VICE-PRESIDENTES
da Comissão
de Economia - Art. 53.
VICE-PRESIDENTES da Comissão
de Orçamento e Fiscalização Financeira - Art. 53.

VOTAÇÃO, até quando se pode reclamar quanto ao seu resultado Art. 142, § 7. 0 •
VO'Il.\ÇÃO da ata de reunião de comissão - Arts. 38, I e 54, IV.
VOTAÇÃO da ata de sessão 74, § 1.0 •

Artig<>

VOTAÇÃO da matéria de discussão
encerrada - Art. 138, § 1.0 •
VOTAÇÃO da matéria sôbre prestacão de contas do Presidente da
República - Art. 176, § 7. 0 •

da

VOTAÇÃO das emendas do senado
a projeto de orçamento - 1Artig()
170, IV.

de comissões

VOTAÇÃO das &'1:t<Jndas em grupos
- .Art. 149.

VICE-PRESIDENTES de turmas de
comissões - Art. 37, § 1.0 •

VOTAÇÃO
das emendas separadamente, ou uma a uma Artigo
149, § 1. 0 •

VICE-PRESIDENTES da Mesa
Câmara - Art. 15, § 1. 0 •
VICE-PRESIDENTES
- Art. 53.

VICE-PRESIDENTES e competência
delegada pelo Presidente - Artigo
2,J, parágrafo único.
VICE-PRESIDENTES
trabalhos - Art. 20.

e

início dos

V!CIO de forma em requerimento de
destaque de emenda para votação
- Art. 149, § 3.0 •
VIG~NC].\

Mt.

206.

do Regimento Interno

VISTA de processo na Comissão
Art. 40, § 15.
VISTA em conjunto na Comissão Art. 40, § 15.
VISTA nas comissões -

Art. 54, XI.

VISTA sôbre projeto de orçamento
não existe - L\rt. 170, IV.
VOLTA ao exercício do titular efetivo na Comissão - Art. 57, § 2. o.
VOLTA às comissões de proposição
julgada constitucional - Art. 52.
VOLTA de proposição das comissões
- A.rt. 94.
VOLTA do projeto de orçamento à
Comissão de Orçamento e de Fiscalização Financeira para redação
final - 1.\rt. 169, XV.
VOTAÇÃO -

Arts. 138 a 153.

VOTAÇÃO, adiamento -

Art. 152.

VOTAÇÃO a favor e contra, no parecer - Art. 113, § 2. 0 , III.

VOTAÇÃO das questões em comissão- Art. 54, X.
VOTAÇÃO de emenda à Constituiçãü
- Art. 182, § 6. 0 •
VOTAÇÃO de emenda à Constituiçã<>
por maioria absoluta L\rt. 182,
§ 13.
VOTAÇÃO de matéria da Ordem do
Dia, ordem Art. 75, § 1.0 •
VOTAÇÃO da matéria a isso destinada - Art. 19, I, t.
VOTAÇÃO de emendas uma a uma,
requerimento - Art. 104, VI.
VOTAÇÃO de parecer da Comissã<>
de
Ecom•.·ia sôbre audiência do
Conselho Nacional de Economia Art. 103, § 6.0 •
VO'DAÇÃO do parecer na comissão Mt. 4D, § 10.
VOTAÇÃO de parecer sôbre procedimento incompatível com o decôr,)
parlamentar Art. 191, § 30.
VOTAÇÃO de projeto se rejeitado
substitutivo - Art. 155, § 3. 0 •
VOTAÇÃO de proposição artigo por
artigo - Art. 104, VI.
VOTAÇÃO de redação final emendada - Art. 154, § 9. 0 •
VOTAÇÃO de;, redação final, dispensa de impressão - Art. 104, X.
VOTAÇÃO de requerimento - Artigo HJ4.

-·· 189 VOTAÇÃO ele-requerimento de comissão, ordem - Art. 75, III.

VOTAÇAO impedida
- Art. 19, § 1.0 •

VOTAÇAO de requerimento de con. vocaçao de sessão secreta - Artigo
104, § 2. 0 •

VOTAÇÃO, método 151.

VO'IlAÇAO dl' requerimento de Deputado, ordem - Art. 75, IV.
VOTAÇAO destacada de emenda Art. w1, vm.
VOTAÇAO de requerimento de prorrogação da sessão havendo orador
na tribuna - Art. 131, V.
VO'I1AÇAO de requerimento para a
prorogação de sessão Art. 68,
§ 4.º.
VOTAÇAO de requerimento,
rência - Art. 155, § 7. 0 •

prefe-

ao

Presidente
'

Artigos 148 a

VOTAÇÃO não permite aparte ao seu
encaminhamento
Artigo 134,
§

2. 0 , III.

VOTAÇÕES, não pode o Deputado
fica de pé - Art. 70, XVIII.
VOTAÇÃO de requerimento de prorrogação da sessão não se interrompe pelo esgotamento da hora - Artigo 68, § 1.º.
VOTAÇÃO nnminal, chamada em voz
alta - Art. 142.
VOTAÇÃO nominal, como é feita Art. 142.

VOTAÇÃO de requerimento relativo
a qualquer proposição - Artigo 149,

VOTAÇÃO nominal em casos não
previstos expressamente no Regimento - Art. 143.

VOTAÇAO de subemendas por preferência - Art. 155, § 4.0 •

VOTAÇÃO nominal não é admitida
para requerimento verbal
Artigo 146.

§

5.º.

VOTAÇÃO de substitutivo da Câmara a projeto do Senado - Art. 150.
VOTAÇAO de vários requerimentos
de
adiamento para
uma mesma
proposição - Art. 136, § 2. 0 •
VOTAÇAO e esclarecimento de razões de parecer - Art. 115, § 2.0 •
. VOTAÇÃO em causa própria - Artigo 138, § 4. 0 •
VOTAÇAO em discussão única - Artigo 149.
VOTAÇAO cm globo da proposição
em discussão prévia - ·Art. 148.
VOTAÇÃO em matéria de interêsse
individual de Deputado é vedada Art. 138, § 4.0 •
VOTAÇAO em segunda discussão Art. 149.
VOTAÇÃO, encaminhamento
Ar. tigos 71, VI, e 181.
VOTAÇÃO, encaminhamento
Artigo 152.
VO'IH.ÇAO e prorrogação da sessão
- Art. 68, § 3.0 ,
VOTAÇAO especial para o projeto de
lei orçamentária - Art. 151, parágrafo único.
VOTAÇÃO irnediata da matéria com
a discussão encerrada - Art. 138,
§

5.º.

VOTAÇÃO nominal obrigatória para
emenda constitucional
Artigo
182, § 14.
VO'I1AÇÃO nor:inal por deliberação
da Câmara - Art. 143.
VOTAÇAO nominal, processo tigo 140, II .

Ar-

VO'IlAÇÃO nominal quando não manifestada no momento da chamada
do nome do Deputado - Art. 14'.Z,
§ 3.º.
VOTAÇÃO
nominal, resposta dos
Deputados à chamada - Art. 141,
§

5.º.

VOTAÇÃO para todos os cargos da
Mesa em ato único - Art. 7.º, III.
VOTAÇÃO parcelada
§§ 1. 0 e 3. 0 •

Artigo 149,

VOTAÇÃO parcelada de substitutivo
da Câmara a projeto do Senado Art. 15Õ.
VOTAÇÃO parcelada de substitutivo
do Senado a projeto da Câmara Art. 150, parágrafo único.
·
VOTAÇAO
parcelada, requerimento
durante a discussão da proposição
- Art. 149, § 3.0 •
VOTAÇÃO, pedido de verificação Art. 141, § 1.º.

-
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VOTAÇAO pelo Presidente da Câmara ti.:, cas? de empate - Artigo 19,
§ 1.º.
VO'Itl.ÇAO pelo Presidente da Câmara em escrutínio secreto - Artigo
19, § 1.".
VOTAÇAO pur determinado processo,•
requerimento - Art. 104, V.
VOTAÇAO ptJr escrutínio secreto, a
sua prática - Art. 147.
VOTAÇAO por grupos das emer:da.s
e subemendas ao projeto de orçamento - Art. 169, XIV.
VOTAÇAO por partes e encaminhamento da votação Artigo 152,
§ 4.º.
VOTAÇÃO por processo automático,
resolução regulando-a - Art. 205,
parágrafo í.nico.
VOTAÇAO per processo mecânico Art. 205.
VOTAÇAO por títulos, capítulos, seções, grnpos àe artigos, ou artiqos
- Art. 149, § 2.0 •
VOTA:ÇAO, preferência -

Art. 155.

VOT,AÇAO preferencial de emenda Art. 155, § 3. 0 •
VOTAÇAO preferencial de requeri. menta de adiamento de discussão,
ou de votação - Art. 155, § 6.º.
VOTAÇAO preferencial de requerimento sé;bre proposição da Ordem.
do Dia - Art. 100.
VOTAÇÃO, vreferência para a de
requerimento de adiamento - Artigo 155, § 6.0 •.
VO'IlAÇAO preliminar de parecer da
Comissão de Justiça sôbre resumo
relativo à recusa de emenda - Ai:tigo 1-08, parágrafo único.
VOTAÇAO, requerimento de
mento - Art. 104, VIII.

adia-

VOTAÇAO <ecreta, os que podem requerer - Art. 147, § 4. 0 •
VOTAÇAO secreta determinada pela
Constituição - Art. 147, § 1.0.
VO'IlAÇAO tecreta no caso de per~u
do ;r.,'.Lndat:i de Deputad9 - Arti;sn
147, § 2.0 •
VOTAÇÃO serreta vedada para proposição ern regime de urgência Art. 147, ~ 5. 0 •

VOTAÇÃO sem discussão de requerimento de prorrogação de prazo para a apresentação de parecer a
projeto de orçamento - Artigo 171,
parágrafo único.
VOTAÇAO
tem preferência
discussão - Art. 80, § 2. 0 •
VOTAÇÃO, processos -

a 147.

sôbie

Artigos

140

VOTAÇÃO, vrocessos adotados tigo 140.

L!IJ-

VOTAÇÃO, processo simbólico tigo 140, I.

Ar-

VO'Il.\Ç.AO e vonto da questão sôbre
que deva ser feita - Art. 19, I, n.
VOTAÇÕES, início e ordem tigo 75, § 1.0 •

Ar-

VO'Il.\ÇõES mi pienário e reuniões
das Comissões - Art. 35, § 5.0 •
VOTAÇÕES em plenário suspendem
os trabal!ws das Comissões - Artigo 139.
VOTAÇÕES e permanência
nário - Art. 138, § 2. 0 •

no ple-

VOTAÇÕES nominais e relação
Deputado - Art. 2.º, § 5. 0 •

de

VOTADOS e leitura dos seus nomes
- Art. 7. 0 , VII.
VICE-LíDERES -

1.0 •

Art. 8. 0 ,

VOTO com restricões
§ 16, I.
-

Art. 19,

VOTO com restrição, ou não go 40, § 17.

Arti-

VOTO contrário em parecer go 40, § 16, II.

Arti-

VOTO de aplauso, regozijo, louvor ou
congratulações - Art. 1'°'5, II.
VOTO, declaração para ser publicada - Art. 139.
VOTO dP. Deputado que deixou de
responder à chamada da votação
nominal - Art. 142, § 3.0 •
VOTO do relator, como é dado tigo 113, § 2. 0 , II.

Ar-

VOTO do pre~idente nas deliberações
da comissão - Art. 54, § 1.º.
VOTO em branco o do Deputado inibido de i:ota: presente à sessão Art. 138, § 4. 0 •
VOTO em reparado divergente da
conclusão - Art. 40, § 16, II.

-
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VOTO em separado do primitivo relator - Art. 4-0, § 14.

VOTOS dos membros ausentes das>
comissões - Art. 54, § 2.º.

VOTO em. separado, não divergente
em conclusões de parecer - Artigo
40, § 16, I.
.

VOTOS em. separado, publicação -Art. 94, parágrafo único.

VOTO em separado, ou vencido, indicado na publicação da proposição
- Art. 94, V.
VOTO pelas conclusões § 16, I.

Art. 19,

VOTO secreto com gabinete indevassável - Art. 7. 0 , IV.
VOTOS a favor, corno se contam Art. 141, § 3.0 •
VOTO a favor ou contra parecer,
publicação cu a proposição - Artigo 94, parágrafo único.
VOTOS contrários, contagem com
verificação de votação - Art. 141,
§

3.º.

VOTOS favoráveis a parecer 40, § 16, I.

Artigo,

VOTOS sô11rp parecer, contagem Art. 40, § 16.
VOTOS sôbre parecer devem constarde sua conclusão - Art. 40, § 10.

Art. 40,

VOTO vencido -

§

16, II.

VOZ alta na proclamação de votos,
apurados - Art. 7. 0 , VIII.

z
ZELO pelo prestígio e decôro da Câ·mara - Art. 19, V]., e.
ZONlAS
País -

indispensáveis à defesa do>

Art. 28,

§

10.
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