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RESOLUÇÃO N° 16 DE 07 DE OUTUBRO DE 2020.

“Cria a Comissão Especial de Inquérito para apurar irregularidades dos gastos do Poder Executivo Municipal – Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP, em compras de luminárias Pública com a empresa ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA., para Município de Garopaba, e dá outras providências”.


MICHELINE ARANHA DE ARAUJO LUIZ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno e Lei Orgânica Municipal, faz saber a todos os habitantes do Município de Garopaba, que o Plenário aprovou e eu Presidente promulgo a seguinte Resolução:

Considerando o Art. 32, § 2º da Lei Orgânica do Município de Garopaba, de acordo com o recebimento da Proposta dos membros deste Poder Legislativo para criação de Comissão Especial de Inquérito, no sentido de apurar indícios de possíveis fraudes e irregularidades em compras realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP de Garopaba;

Considerando que entre os Vereadores desimpedidos e com base nos Arts. 63 e 64 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Garopaba, será utilizada a proporcionalidade partidária no momento da designação dos membros do Poder Legislativo para compor a Comissão Especial de Inquérito;    


RESOLVE,


Art. 1º Fica criada a COMISSÃO ESPECIAL DE INQUÉRITO, destinada a apurar indícios de possíveis fraudes e irregularidades dos gastos do Poder Executivo Municipal relacionados com a Secretaria de Infraestrutura – Custeio do Serviço de Iluminação Pública – COSIP de Garopaba, relacionadas a compra de luminárias públicas da empresa ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA, CNPJ 09.008.659/0001-69. Cabe a Câmara Municipal fiscalizar a execução do orçamento do município e verificar a legalidade e legitimidade dos atos do Poder Executivo. 

Parágrafo único. A Comissão será composta por 5 (cinco) membros, mediante indicação do Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Garopaba, conforme Art. 63, § 4º do Regimento Interno.  

Art. 2º A Comissão terá a seguinte composição:

	Presidente: 

Vice-Presidente: 
Membro: 
Membro: 
Membro: 

Art. 3º O prazo de funcionamento da Comissão será de 90 (noventa) dias, prorrogáveis mediante requerimento aprovado em Plenário, pelo prazo que se fizer necessário ao exercício de suas atribuições, devendo submeter relatórios parciais e relatório final à Secretaria da Câmara Municipal de Garopaba.
 
Art. 4º A Comissão tem por finalidade apurar fatos determinados de competência municipal com o objetivo da verdade real e o esclarecimentos da situações anormais, denunciadas pelo Munícipe Senhor Emerson de Aguiar, na compra envolvendo luminárias pública street light DURA V8.3”, compra realizada pela Secretaria de Infraestrutura com a empresa ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA, além de outras atividades correlatas no decorrer da investigação como:

I. Solicitação de cópia de Notas Fiscais, Empenhos e Ordens de Pagamentos realizadas pelos serviços prestados com recursos do Município.
II. Solicitação de relatórios da empresa prestadora de Serviços referente aquisição, troca e manutenção da luminárias públicas em questão. 
III. Solicitação de cópias dos Contratos para execução das Prestações dos Serviços, visando a instalação, manutenção e troca das lâmpadas/luminárias pública de Garopaba.
IV. Solicitação de cópias dos Contratos de aquisição e instalação de luminária de LED para o sistema de iluminação pública de Garopaba. 
V. Solicitação aos responsáveis dos Setores e Departamentos da Secretaria e empresa contratada, o comparecimento em data e horário, para dar informações e esclarecimentos sobre dúvidas dos Vereadores e da Equipe da Comissão Especial de Inquérito.
VI. Realização de reuniões envolvendo equipe técnica de apoio e membros da comissão para análise conjunta a respeito dos documentos solicitados. 
VII. Acompanhamento dos procedimentos de licitações e Contratos para a prestação dos serviços.

Art. 5º Tão logo a Comissão Especial de Inquérito conclua seus trabalhos, deverá elaborar parecer sobre o fato investigado, enviando-o para publicação, e ao Presidente da Casa para comunicação ao Plenário, bem como tomar todas providências contidas no Regimento Interno.

Art. 6º Toda documentação relativa ao fato determinado deverá ser reunida em autos, cujo procedimento será numerado para efeito de controle e arquivo na fase própria, bem como, autuação dos autos suplementares, se necessário.

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário.

Garopaba/SC, 07 de outubro de 2020.

____________________________
Micheline Aranha de Araujo Luiz
Presidente
Câmara Municipal de Garopaba

Publicada a presente Resolução nº 16/2020, na Galeria da Câmara Municipal de Garopaba, aos 07 dias do mês de outubro de 2020.

Publicada a presente Resolução nº 16/2020 no DOM/SC em ____/____/2020, de acordo com a Lei Municipal nº. 1.326 de 10/08/2009.

______________________________
Ivaldo da Silva Lobo Filho
Secretário   
Câmara Municipal de Garopaba

