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VUI ~ autorizar o Prefeito, por necessidade de serviço, a ausentar-se do Município por mais de quinze
dias;
LX - fixar os subsidios do Prefeito e dos Vereadores;
X - fixar a verba de representação do Prefeito, do Presidente da Câmara e do Vice-Prefeito;
XI - criar comissões
especiais de inquérito, sobre fato determinado
que se inclua na competência
municipal, sempre que o requerer pelo menos um terço de seus membros;
XU - solicitar informações do Prefeito sobre assuntos referentes à administração;
convocar os secretários municipais, os assessores do Prefeito, os presidentes e diretores de
autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista para prestarem informações
sobre matéria de sua competência;
XIV - deliberar, mediante resolução, sobre assuntos de sua economia interna e nos demais casos de sua
competência
privativa, por meio de decreto legislativo;
XV - conceder título de cidadão honorário, honraria ou homenagem a pessoas que reconhecidamente
tenham prestado serviços relevantes ao Município;
XVI - julgar o Prefeito, o vice-Prefeito e os Vereadores, nos casos previstos em lei;
tomar e julgar as contas do Prefeito e da Mesa., no prazo de 90 (noventa) dias após o
recebimento
do parecer prévio do Tribunal de Contas, observados os seguintes preceitos:
a) rejeitadas as contas, serão imediatamente
remetidas ao Ministério Público para os devidos
fins
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Artigo 18 - A eleição para renovação da Mesa realizar-se-a
se automaticamente
empossados os eleitos.

sempre no primeiro

dia da sessão legislativa,

Parágrafo
Único - Em toda eleição de membros da Mesa, os candidatos
igual número de votos concorrerão
a um segundo escrutínio e, se persistir
do pleito eleitoral.

considerando-

a um mesmo cargo que obtiverem
o empate, será eleito o mais votado
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Artigo

19 - A Mesa será composta

Artigo
cargo.

20 - O mandato

Artigo

§ li - Os membros das comissões especiais de inquérito a que se refere o inciso XI deste artigo, no interesse
da investigação poderão, em conjunto ou isoladamente:
8) proceder
vistorias e levantamentos
nas repartições
públicas municipais
e entidades
descentralizadas,
onde terão livre ingresso e permanência;
b) requisitar
de seus responsáveis
a exibição
de documentos
e a prestação
dos
esclarecimentos
necessários;
c) transportar-se
aos lugares onde se fizer necessária a sua presença, ali realizando os atos que
Ihes competirem.
É fixado em quinze dias, prorrogado em igual período, desde que solicitado
o prazo para que os responsáveis
pelos órgãos da Administração
Direta e indireta
encaminhem os documentos
requisitados pelas comissões especiais de inquérito.

§ 40

O não atendimento
às determinações
contidas nos parágrafos anteriores, no prazo estipulado, faculta
ao Presidente da Comissão solicitar, na conformidade
de legislação federal, a intervenção do Poder Judiciário
para fazer cumprir a legislação.

§ 52 Nos termos da legislação federal, as testemunhas
serão intimadas de acordo com as prescrições
estabelecidas na legislação penal e, em caso de não comparecimento,
sem motivo justificado, a intimação será
solicitada ao Juizo da localidade onde reside ou se encontra, na forma do Código de Processo Penal.

SEÇÃO
DA MESA

21 -

para o mesmo

compete:
I - propor projetos de resolução que criem ou extinguem cargos de serviços da Câmara e fixem os
respectivos vencimentos;
fi - elaborar e expedir, mediante Ato, a discriminação analítica das dotações orçamentárias da Câmara,
bem como alterá-Ias, quando necessário, mediante aprovação do Plenário;
apresentar projetos de lei dispondo sobre abertura de créditos suplementares
ou especiais através
de anulação parcial ou total de outras dotações;
IV - suplementar,
mediante Ato, as dotações do orçamento
da Câmara« observando
o limite da
autorização constante da lei orçamentária, desde que os recursos para sua cobertura sejam provenientes
de anulação total ou parcial de suas dotações orçamentárias;
V - devolver à Tesouraria da Prefeitura o saldo de caixa existente na Câmara ao final do exercício;
VI - enviar ao Prefeito, até o dia primeiro de março, as contas do exercício anterior;
VII - nomear, promover,
comissionar,
conceder gratificações,
licenças, pôr em disponibilidade,
exonerar, demitir, aposentar e punir funcionários ou servidores da secretaria da Câmara Municipal nos
termos da lei.

Artigo

22 - Ao Presidente da Câmara, dentre outras atribuições, compete:
I - representar a Câmara emjuízo ou fora dela;
[J - dirigir, executar e disciplinar
os trabalhos legislativos e administrativos
da Câmara;
DI - fazer cumprir o Regimento Interno;
IV - promulgar resoluções e os decretos legislativos, bem como as leis com sanção tácita ou cujo veto
tenha sido rejeitado pelo Plenário;
V - fazer publicar os atos da Mesa, bem como as resoluções, os decretos legtslativos e as leis por ele
promulgados;
VI- declarar extinto o mandato do Prefeito, vice-Prefeito e Vereadores, nos casos previstos em lei;
VII - requisitar o numerário destinado às despesas da Câmara e aplicar as disponibilidades
financeiras
no Mercado de Capitais;
Vil) - apresentar ao Plenário, até o dia 20 de cada mês, o balancete relativo aos recursos recebidos e as
despesas do mês anterior;
IX - representar sobre a inconstitucionalidade
de lei ou Ato Municipal;
X - solicitar a intervenção no Município nos casos previstos pela Constituição do Estado;
Xl - manter a ordem no recinto da Câmara, podendo solicitar a força necessária para esse fim.

V

Único - Não havendo número legal, o Vereador mais votado
e convocará sessões diárias até que seja eleita a Mesa

de seus membros

À Mesa., dentre outras atribuições,

SEÇÃO

VI

DAS COMISSÕES

DA CÃMARA

Artigo 17 . Imediatamente
depois da posse, os Vereadores reunir-se-ão sob a presidência do mais votado dentre os
presentes e, havendo maioria absoluta dos membros da Càmara, elegerão os componentes
da Mesa., que ficarão
automaticamente
empossados.
Parágrafo
Presidência

de qualquer

m-

e devidamente justificado,
prestem as informações e

§ Jt No exercício de suas atribuições poderão, ainda, as comissões especiais de inquérito, através de seu
presidente'
I - determinar as diligências que considerem necessárias;
n - requerer a convocação de Secretário Municipal ou equivalente;
Hl - solicitar
o depoimento
de autoridades
e cidadãos,
intimar testemunhas
e inquiri-Ias sob
compromisso;
a) proceder
a verificações
contábeis
em livros, papéis e documentos
nos órgãos da
administração
direta e indireta.

sendo um deles o Presidente.

a reeleição

Parágrafo
Único - Qualquer componente da Mesa poderá ser destituído, pelo voto de dois terços dos membros
da Câmara, quando faltoso, omisso, ou pela improbidade administrativa
no desempenho
de suas atribuições
regimentais, elegendo-se outro Vereador para completar o mandato.
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§ 2.9. -

de, no mínimo três Vereadores,

da Mesa será de dois anos, proibida

dentre

os presentes

permanecerá

na

Artigo 23 - A Câmara terá comissões
Regimento Interno.

permanentes

e temporárias,

constituídas

Parágrafo
Único - Na constituição
das comissões assegurar-se-a
proporcional dos partidos políticos com assento na Câmara.

na forma e com as atribuições

tanto

quanto

possível,

previstas

no

a representação

