
 
 

 

 
RESOLUÇÃO Nº. 006/2.009 

DE 18 DE DEZEMBRO DE 2.009 
 
 

Dispõe sobre conclusão dos 
trabalhos da Comissão 
Especial de Inquérito - CEI.  

 
 
               Ver. MARCELO SIMÃO , Presidente da Câmara 
Municipal da Estância de Santa Rita do Passa Quatro - SP, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas por Lei. 
 
               FAÇO SABER  que a Câmara Municipal da Estância 
de Santa Rita do Passa Quatro – SP aprovou e a Mesa da Câmara promulga a 
seguinte Resolução: 
 
               Art. 1º  - Terminados os trabalhos da Comissão 
Especial de Inquérito criada pela Resolução n°001/0 9, para apurar de 
eventuais irregularidades originadas do contrato administrativo n°047/2005, seu 
contrato anterior, bem como da conduta da Administração Pública no processo 
trabalhista nº02336/2003, em tramitação na Vara do Trabalho de Porto 
Ferreira, e a responsabilidade do Chefe do Executivo, nos fatos em apuração, 
concluiu-se que houve irregularidades na contratação inicial, contrato 
administrativo n°055/1999, que deu origem a reclama ção trabalhista 
nº02336/2003, e caso o Poder Público tenha que arcar com despesas em 
decorrência desta relação jurídica, deve ser apurado a responsabilidade de 
todos os agentes públicos que contribuíram para o dano, inclusive do 
ordenador de despesas na ocasião. 

 
               Art. 2º  - O Parecer Conclusivo da Comissão 
Especial de Inquérito é parte integrante e inseparável da presente Resolução. 

 
     Art. 3° - A Comissão Especial de Inquérito, nos 
termos dos §§ 11 e 12 do art.22, do Regimento Interno da Câmara Municipal 
da Estância de Santa Rita do Passa Quatro, recomenda a remessa dos autos 
ao ilustre representante do Ministério Público.  

 
     Art. 4° - Esta resolução entra em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 
 



 
 

 

                                       Câmara Municipal da Estância de Santa Rita do 
Passa Quatro, 18 de dezembro de 2009. 

 
    
   

Ver. Marcelo Simão 

Presidente 

  

Ver. Paulo César Missiatto                 Ver. Pau lo Henrique de Melo 

           1º Secretário                                                           2º Secretário 

 

 

                                        Publicada na Secretaria da Câmara Municipal da 

Estância de Santa Rita do Passa Quatro, 18 (dezoito) de dezembro de 2.009. 

 

 

                Flávia Jordani Barbosa Borgo 

            Procuradora Jurídica     


