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RESOLUÇÃO Nº 370/2022                      -               DE 14 DE FEVEREIRO DE 2022. 

 

Instaura comissão especial de inquérito. 

 

O PLENÁRIO da CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, Estado do 

Tocantins, no uso das suas atribuições legais e constitucionais, faz saber que a 

Câmara Municipal de Araguaína, APROVA e eu, PRESIDENTE DA MESA 

DIRETORA, PROMULGO a seguinte Resolução: 

 Art. 1º Fica instituída Comissão Especial de Inquérito - CEI, nos termos do 

requerimento nº 2395/2021, aprovado em sessão ordinária, datada de 22 de 

novembro de 2021, pelo Plenário da Câmara Municipal de Araguaína/TO, mediante 

aprovação do Plenário. 

Parágrafo único. O objeto da comissão indicada no caput deste artigo será a 

regularidade dos preços praticados pela empresa Sancar no exercício de contrato 

administrativo com o município de Araguaína para remoção e guarda de veículos. 

Art. 2º Os membros da comissão serão designados por ato da Presidência, por 

indicação escrita dos respectivos líderes, assegurada, tanto quanto possível, a 

participação proporcional das representações partidárias ou dos blocos parlamentares 

com atuação na Câmara Municipal de Vereadores. 

§ 1º Salvo deliberação do Plenário, a comissão será composta por 3 (três) 

membros efetivos dentre os membros do Poder Legislativo, com direito a voto, e para 

fins de impedimento ou substituição, serão indicados 3 (três) membros suplentes 

dentre os membros do Poder Legislativo. 

Art. 3º Após sua instalação, a comissão deverá designar seu Presidente, 

Relator e Membro, mediante elaboração de ata. 

Parágrafo único. As reuniões da comissão serão presenciais ou por 

videoconferência, convocadas pelo presidente, com data e horário previamente 

definidos mediante plano de trabalho. 

Art. 4º O prazo de duração da comissão será de 120 (cento e vinte) dias, após 

sua instalação, podendo ser prorrogada, por até 60 (sessenta) dias para cada pedido, 

mediante prévia deliberação do Plenário. 

Parágrafo único. O pedido de prorrogação deverá ser elaborado antes de findar 

o prazo de duração inicial ou do pedido de prorrogação. 

Art. 5º No exercício de suas atribuições, a comissão terá as seguintes 
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competências, sem prejuízo de outras previstas na Lei Orgânica do município de 

Araguaína, atualizada de acordo com a emenda à lei orgânica nº 26, de 21 de outubro 

de 2020 e no Regimento Interno da Câmara Municipal de Araguaína: 

I - Realizar audiências públicas com representantes de entidades da sociedade 

civil; 

II - Convocar secretários municipais e demais assessores para prestarem 

informações sobre assuntos inerentes à suas atribuições, importando em crime de 

responsabilidade a ausência sem justificação adequada; 

III - Solicitar depoimento de qualquer autoridade, cidadão, representante legal 

de pessoa jurídica, inclusive aquelas prestadoras de serviços ao município de 

Araguaína; 

IV - Acompanhar junto à Prefeitura todos os atos administrativos decorrentes 

do exercício de suas atribuições; 

V - Requisitar servidores dos serviços administrativos da Câmara, bem como, 

em caráter transitório, os de qualquer órgão ou entidade da administração pública 

direta, indireta e fundacional, necessários aos seus trabalhos; 

VI - Determinar diligências, ouvir indiciados, inquirir testemunhas sob 

compromisso, requisitar de órgãos e entidades da administração pública informações 

e documentos, tomar depoimentos de autoridades municipais, e requisitar os serviços 

de quaisquer autoridades, inclusive policial; 

VII - Incumbir qualquer de seus membros, ou servidores requisitados dos 

serviços administrativos da Câmara, da realização de sindicâncias ou diligências 

necessárias aos seus trabalhos, dando conhecimento prévio à Mesa; 

VIII - Deslocar-se a qualquer ponto do território estadual para a realização de 

investigações e audiências públicas; 

IX - Estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização 

de diligência sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade judiciária; 

X - Se forem diversos os fatos inter-relacionados objeto do inquérito, dizer em 

separado sobre cada um, mesmo antes de finda a investigação dos demais. 

§ 1º Poderá a comissão requisitar parecer técnico acerca das matérias que lhe 

são submetidas sobre o assunto em pauta. 

§ 2º Fica assegurada a qualquer entidade da sociedade civil ou cidadão solicitar 

por meio de requerimento à comissão, permissão para emitir sugestões, conceitos ou 

opiniões, sobre proposições que nela se encontre para estudos, ficando o seu 
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deferimento a cargo do presidente. 

§ 3º A comissão valer-se-á, subsidiariamente, das normas contidas no Código 

de Processo Civil, Código de Processo Penal e Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Tocantins, este último nos termos do artigo 26, § 4º, da Lei 

Orgânica do município de Araguaína, atualizada de acordo com a emenda à lei 

orgânica nº 26, de 21 de outubro de 2020. 

§ 4º Naquilo previsto no inciso V deste artigo, o servidor solicitado não terá 

prejuízo em sua remuneração e o período vinculado a comissão será considerado 

como de efetivo exercício para todos os fins.  

Art. 6º Mediante requerimento justificado da presidência da comissão, 

direcionada ao Presidente da Casa, poderá ser solicitada destinação de recursos 

financeiros para cobertura de eventuais despesas, desde que exista dotação 

financeira-orçamentária para tanto no âmbito da Câmara Municipal. 

Art. 7º Ao término dos trabalhos da comissão, deverá ser elaborado relatório 

circunstanciado com suas devidas conclusões, sendo submetido as determinações do 

artigo 53 da Lei Orgânica do município de Araguaína, atualizada de acordo com a 

emenda à lei orgânica nº 26, de 21 de outubro de 2020. 

Art. 8º Os casos omissos serão deliberados pela comissão e submetidos à 

apreciação do Plenário da Câmara Municipal para referendo. 

Art. 9º A participação na comissão será considerada prestação de serviço 

público relevante, não remunerada, com expedição de declaração, observada a 

previsão contida no artigo 5º, § 4º, e artigo 6º, especialmente quando se tratar de 

deslocamento para fora dos limites do município. 

Art. 10. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÍNA, 

ESTADO DO TOCANTINS, aos 14 dias do mês de fevereiro de 2022. 

 

 

GIDEON DA SILVA SOARES 
- Presidente da Câmara Municipal de Araguaína - 

 

 
PUBLICADO NO DOCMA Nº 68, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2022 


