
Serviço Público Municipal
CÂMARA MUMCIPAL DE IPIAÚ
Pç. Alberto Pinto,Ol - CEP 45 570-000
Ipiaú - BA - CGC(ltrIF): 8.2a6.42/0001-64
ESTADO DA BAHIA

Resolução n" 012/2005.

APROVA ÀS CONTAS DO PODER
LEGISLATIVO MT]NICIPAL DE IPIAÚ DO
ANO FISCAL DE 2003.

A Câmara Municipal de Ipiaú, Estado da Búia, no uso de suas

atribuições ,

Resolve:

Art. 1o - Ficam aprovadas as contas do Poder Legislativo
Municipal, na administração do gestor GENIVALDO SAI{TANA
LINS, do ano Fiscal de 2003, prevalecendo o parecer prévio do Tribunal
de Contas dos Municípios - TCM que aprovou as referidas Contas -
processo n' 6lll/2004, com as respectivas ressalvas.

Art.2o - Conforme determinado no aÍigo 61, § 8", da Lei
Orgânica Municipal, o Parecer do T.C.M, fica aprovado por decurso de
pÍazo.

Art. 3o - Esta resolução entra em vigor a partir da data de
sua publicação.

Art. 4'- Revogam-se as disposições em contrários.

06.outubro de 2005

BISPO DOS SANTOS



Serviço Público Municipal
Câmara Municipal de Ipiaú
Pç. Alberto Pinto,01 -Cep 45 570-000
Ipiaú - Ba - CGC(MF): 13.246.44210001-64
Estado da Bahia

EDITAL

A Mesa da Càmara Municipal de Ipiaú, por seu presidente, no
uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Art. 92 da Lei
Orgânica, faz saber que fica publicado a Resolução n" 01212005.

u Fica aprovada as Contos do poder Legislativo
Municipal de lpiaú, na Ádministração do Gestor
GENIVÁLDO SANTANÁ LINS, do ano jiscal de 2003,
prevalecendo o Parecer Previo do Tribunal de Contas
dos Municípios-TCM que aprovou as referidas Contas
Processo n" 6111/04 de acordo o que reza o Áfi. 78 da
Lei Orgânica do Município de lpiaú, no seu § 1", 2o e
3o, e Regimento fnterno no seu Arí tB4, § 1", 2o e
Lrt.185.

Ipiaú, 07 de outubro de 2005



Serviço Público Municipal
CÂMARA MUNICIPAL DE IPIAU
Pça. Alberto Pinto, 01 - CEP 45570-000
c.G.c. 13.246. 442 / 0001-- 64
ESTADO DA BAHIA

PARECER DA COMISSÃO DE FINANÇAS,
ORÇAIVTENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS, À
RESOLUÇÃO N' 012/2005, "QUE APROVA AS
CONTAS DO PODER LEGISLATIVO
MUNICIPAL DE IPIAÚ, DO ANO FISCAL DE
2003'.

O Tribunal de Contas analisou as contas da Câmara Municipal de Ipiaú, do

exercício de 2003, do gestor GENIVALDO SANTANA LINS, emitindo
parecer favoúvel pela aprovação, porque as julgou regulares.

Esta Comissão, analisando as referidas contas, definiu por adotar a mesma

decisão do Tribunal de Contas, igualmente emitindo pârecer favorável.

Sala das

JOSITAN SANTOS

E JESUS

O RAMOS SOARES
Revisor



,"/t

t Pubr

;fa, TRTBUNAL DE coNTAs oos ttut'ttcíptos Do EsrADo DA fttôE

PAREcER pnÉvto No 640/04

Opina pela aprovação, porque regulares,
porém com ressalvas, das contas da Mesa
da Câmara Municipal de lpiaú, relativas ao
exercício de 2003.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICíPIOS DO ESTADO DA BAHIA, NO

uso de suas atribuições, legais com Íundamento no artigo 75, da Constituição
Federal, art. 95, inciso ll, da Constituição Estadual e art. 1p, inciso lda Lei
Complementar nq 06/91, e levando em consideração, ainda, as colocações
seguintes:

A presente prestação de contas, da Câmara Municipa! de ipiaú, da
responsabilidade do Sr. Vereador Genivaldo Santana Lins, reÍerente ao
exercício Íinanceiro de 2003, ingressou no prazo legal, sendo autuada sob nq

6.111/04. Encontra-se nos autos comprovação do respeito ao instituto da
disponibilidade pública, estabelecido na Constituição da República
Federativa do Brasil - art. 31, § 3e - e na Carta Estadual - arts. 63 e 95, § 2'g.

DO RELATORIO ANUAL

Esteve sob a responsabilidade da18a IRCE, sediada no mesmo município, o
acompanhamento, ao longo do exercício ora analisado, da execução
orçamentária da receita e da despêsa. Em decorrência, Íoi o Gestor notiÍicado
quanto as Íalhas Íormais e imperfeições constatadas, com o recebimento de
manifestações que, não obstantê, deixaram de úaze.r esclarecimentos em
relação a diversos tópicos, repetindo-se inegularidades apontadas em meses
anteriores. Consolida-se o trabalho desenvolvido nesta fase no Relatório
Anual de fls. 167 a 't83, do qual são destacadas as seguintes: - não
apresentação dê toda a documentação exigida, inclusive Demonstrativos
previstos na Resolução TCM ne 460/00; ausência de realização de
procedimento licitatório prévio a realizaçáo de despesa de caráter continuado
ou da formalização de adequado procedimento administrativo motivador do
fato; ausência de comprovação da concretização das razões que justiÍicaram a
concessão de diárias; - classiÍicação e empenho irregular de despesas; não
institucionalização do sistema de controle interno, em que pese a indicação de
servidor para o exercício das atividades concernentes; divergências entre
lançamentos apostos em demonstrativos de recêita e balancetes respectivos;
gastos pouco razoáveis em publicidade, sem a apresentação de iustificativa
para a sua realização; e de desconto e recolhimento ao erário municipal de
valores concernentes ao lSS. Conquanto o apontado não revele êxpressividade
que enseje o comprometimento do mérito das contas, deve a Comuna atentar
para a necessidade de melhor cumprir a legislação mencionada no referido
instrumento.

DA ANÁLISE TÉCNICA+
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cont. do P.P. n" 6481O4

Após a formalização do presênte processo, incluídas as peças decorrentes da
consolidação dos exames mensais, técnicos lotados em Salvador procederam
ao coleiamento dos dados contidos nos Balanços e Demonstrativos anuais,
consubstanciados, tais exames, nos Relatório e Pronunciamento Técnacos -
fls. 324 a 326 e 327 a 331, rêspêctivamente. Realizada a diligência final, de
modo a, mais uma vez, permitir o exercício da ampla defesa, e possibilitada
"vistas" de todos os elementos processuais, cuidou o Gestor de apresentar as
justificativas, esclarecimentos e comprovações que entendeu adequados ao
saneamento processual - Processo TCM no 12.652104, anexado às Íls. 336.

DO ORçAMENTO

A Lei Orçamentária no 1.76912002, do Municipio de lpiaú, consignou, para
o Legislativo, o valor total de R$717.000,00 (setecentos e dezessete mil
reais). ConÍorme Demonstrativo dê Despesa do mês de dezembro/O3 e
Relatório Técnico, Íoram abertos e contabilizados créditos adicionais
suplementares no montante de R$141.000,00 (cento e quarenta e um mil
reais).

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Receita Estimada ...... R$717.000,00

Duodécimos Transferidos R$717.000,00
Rêceita Extra-Orçamentária ................ R$38.881,96
Receita Total .............. R$755.88í,96

Despesa Fixada ........... R$7í7.000,00

Despesa Realizada ..... R$678.780,05
Despesa Extra-Orçamentária ............. R$38.881,96
Saldo em bancos ........ R$38.219,95
Despesa Total .............. R$755.881,96

É sempre oportuno que se alerte que o aÉ. 42 da LRF veda ao titular de
Poder ou órgão reÍerido no art. 20 da mesma lei, nos dois últimos
quadrimestres da gestáo, contrair obrigações de despesa que não possa ser
cumprida integralmente no referido exercício, ou que tenha parcelas a serem
pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de
caixa para este eÍeito. A ocorrência é enquadrada como crime fiscal na Lei ne

10.028/00, art.359-C - a Lei Penal Fiscal. No caso das Câmaras, há que se
considerar o período da gestão do seu Presidente.

REMUNERAçÃO OOS AGENTES POLiTICO§

+
2
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cont. do P.P. n' 648/04

A Lei Municipal no 009/2000 Íixa o subsidio mensal dos Srs. Vereadores em
R$1 .800,00 (hum mil e oitocentos reais) e o do Presidente da Câmara em
R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais), valores atualizados na forma de
parecer normativo desta Corte. Acerca da matéÍia, consta dos autos o
processo TCM ne 88727103, obleto de decisão emitida a partir de voto do
eminente Conselheiro Paulo Maracajá, submetendo a decisão de mérito a
apreciação das contas anuais. Analiseda a questiio pelos profissionais da
CoÉe, o Pronunciamento Técnico deixa de apontar a ocorrência de
pagamentos irregulares, considerados os valores anuais. No exercício, o
gasto total ascendeu a R$374.393,36 (trezentos e setenta e quatro mil,
trezentos e noventa e três reais e trinta e seis centavos), cabendo a 03 (três)
Vereadores o valor de R$20.880,00 (vinte e mil, oitocentos e oitenta reais), a
1 1 (onze) Vereadores o valor de R$25.720,00 (vinte e cinco mil, setecentos e
vinte reais) e, ao Sr. Presidente da Casa, a importância total de R$28.833,36
(vinte e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos). Foram
observados, portanto, os limites de 5% (cinco por cento) da receita (inciso Vll
do art. 29 da CF), e o percentual correspondente ao município (art. 29, Vl
alínea "b"). Adverte-se, não obstante, que deve a Câmara conferir maior
atenção à fixação da remuneração que vigerá para a próxima legislatura,
já que não será admitida a correçáo ou atualização de valores, devendo
ser observada a lnstrução deste TCM adiante referida.

É imprescindÍvel, no particular, a rigorosa observância do estatuído na
Constituição Federal, inclusive em seu artigo 29, inciso Vl , rn verbis: "O

subsídio dos Vereadores será Íixado pelas respectivas Câmaras Municipais em
cada leoislatura oara a subsequente, observado o que dispõe esta Constituição
..." (griÍo nosso). Tal Íixação, que deve respeitar os pêÍcentuais máximos
previstos, se Íará em valores absolutos, não podendo ocorrer alterações
durante a legislatura, em face do princípio da anterioridade,
constitucionalmente estabelecido. A matéria é obieto da lnstrução no 01/04,
deste TCM, publicada no D.O.E, edição de 0110912004.

LIMITES CONSTITUCIONAIS OBRIGATORIOS

O art. 29-A da Constituição Federal estabelece limites para a despesa total do
Legislativo Municipal, incluídos os subsÍdios dos Srs. Vereadores e excluídos
os gastos com lnativos, em percentuais do somatório da receita tributária e
transferências realizadas no exercício anterior. No caso em análise, o gasto
máximo permitido corresponde a 8% (oito por cento). Constata-se que tal limite
não foi superado.

As despesas com pessoal mantiveram-se, igualmente, dentro dos limites
legais previstos no artigo 20, inciso lll, alínea a, da Lei Complementar ne

1 01/00, conforme demonstrado abaixo;ü
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cont. do P.P. n" 648/04

Total da despesa com Pessoal R$520.259,76
Receita corrente líquida do Município ........... R$12.424.609,04
Percentual dispendido ........ 4,19%

O percentual acima referido não ultrapassou em mais de 1Oo/" (dez por cento)
o ocorrido em 2002, quê correspondeu a 3,88% (três vírgula oitenta e oito por
cento), caracterizando-se o cumprimento do quanto prescrito no aÉigo 7í da
Lei Complementar no 101/00.

GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

O §3q do art. 29-A, da Constituição Federal, estatui que é crime de
Íesponsabilidade do Presidente da Câmara o desrêspeito ao limite estabelecido
no respectivo §1e, a saber: "a Câmara Municipal não gastará mais dê 70% de
sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus
Vereadores". Constatou-se que o gasto total com folha de pagamênto, no
exercício em exame, totalizou a quantia de R$492.879,76 (quatrocentos e
noventa e dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e setenta e seis
centavos), correspondente a 68,49% (sessenta e oito vírgula quarenta e nove
por cento), respêitando-se, portanto, a limitação legal.

GASTOS COM SERV|çOS DE TERCEIROS

ConÍorme o aÍ1.72 da Lei Complementar no í0í100, a despesa com serviços
de terceiros, até o término do exercício de 2003, não pode exceder, em
percentual da Receita Corrente Líquida Municipal, a do exercício de 1999.
Houve cumprimento de tal norma, já que se despendeu, em 1999, 0,75%
(zero vírgula setenta e cinco por cento) da Receita Corrente Líquida e, em
2003, 0,46010 (zero vírgula quarenta e seis por cento).

DISQUETES - RESOLUÇÃO TCM No 395/99

Durante o exercício de 2003 detectou-se que a Câmara cujas contas são
apreciadas deu cumprimento as normas referenciadas.

MULTAS PENDENTES

Nos arquivos desta Casa constam as seguintes pendências em relação as
multas imputadas:

- no valor de R$3.000,00, decorrente do procêsso 9.257101, resultante da
Deliberação de lmputação de Débito n.q 546/01, vencida em 14106/02, tendo

"hI
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cont. do P.P. n" 648/O4

como multado o Sr. Osvaldo Ferreira Pimentêl - ex-Presidente da Câmara
Municipal;

- A Deliberação ne 679/03, decorrente do Processo ne 40.621/03, publicada no
Diário Oficial do Estado da Bahia em 1011212003, imputou ao Sr. Plinio Neri
Lemos - Presidente da Câmara, multa no valor de R$2.800,00.

Conquanto a maléria deva ser abordada no Parecer Prévio emitido acerca das
contas do Poder Executivo, cópia deste decisório deverá ser encaminhada ao
Sr. Prefeito Municipal, a quem cabe adotar medidas eÍetivas de cobrança dos
débitos, sob pena de responsabilidade, promovendo a inscrição dos mesmos
na Dívida Ativa, para ingresso em ação executiva iudicial, se necessário, já que
as dêcisões dos Tribunais de Contas, por Íorça da estatuído no artigo 71 , § 3s

da Constituição da República, das quais resulte imputação de débito ou multa,
têm eÍicácia de título êxecutivo.

ANEXOS - LEI DE RESPONSABTLIDADE FTSCAL E RESOLUÇÃO TCM NO

460/00

ConÍorme inÍormações da lnspetoria, não houve comprovação da publicidade
do Relatório de Gestão Fiscal reÍerente ao 10 quadrimestre. Na diligência final o
Gestor encaminha mera declaração no sentido de que teria sido publicado no
quadro de divulgação de atos oÍiciais da Câmara o que, obviamente, não
atende a ampla divulgação exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Em
face da importância da matéria, a Íalta deverá ter repercussão na penalidade a
ser imposta ao Íinal deste pronunciamento, advertindo-se a Câmara no sentido
de que a publicidade deve ser efetivada da forma mais ampla possível,
inclusive através da "internet", de modo a quê se dê eÍetivo cumprimento a um
dos pilares da LRF, observados os prazos nela fixados.

CONCLUSÃO

Diante disto, tudo visto e detidamente analisado, respeitados que Íoram os
direitos constitucionais ao contraditório e ampla deÍesa, em lodas as fases
processuais,

RESOLVE:

Emitir Parêcer Prévio pela aprovação, porque regulareg, porém com ressalvas,
das contas da Mesa da Câmara Municipal de IPIAU, consubstanciadas no
processo TCM ne 6.111/04, pertinentes ao exercício Íinanceiro de 2003, com
arrimo no art. 40, inciso ll, combinado com o art. 42, todos da Lei

Complementar ne 06/91, aplicando-se ao gestor, Sr. Genivaldo Santana Lins,
com fulcro no art. 71 , inciso ll, da aludida Lei Complementar ne 06/91, em razão
das inegularidades já devidamente descritas neste decisório, multa no valor
de R$1.800,00 (hum mil e oitocêntos reais), a ser recolhida aos coÍres
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cont. do P.P. n" 64810/.

públicos municipais, na forma dos artigos 72 a 75 da mesma Lei
Complementar, devendo para tanto ser emitida a competenle Deliberação de
lmputação de Débito. A quitação da responsabilidade do Gestor fica
condicionada a comprovação dos efetivos recolhimentos.

Encaminhe-se cópia do Parecer Prévio ao Sr. Preleito Municipal, a quem
compete, uma vez esgotado o ptazo para que ocorra o recolhimento, sem que
tenha sido cumprida a obrigação, adotar as providencias adequada à
recuperação dos créditos municipais. Cópia à CCE, para acompanhamento.

Saliente-se, por oportuno, que os egrégios STE e STF têm decidido que o
iulgamento das contas dos Legislativos Municipais compete ao respectivo
Tribunal de Contas. Desta sorte, têm o presente a denominação de Parecer
Prévio tão somentê em face de disposição da Carta Baiana ainda não
revogada. Prevalece, êntretanto, para todos os efeitos, o entendimento do STF,
contido inclusive na ADI 849/MT dê 23/09/99.

SALA DAS SESSÕES DO TRTBUNAL DE CONTAS DOS MUNICíPIOS, EM
01 de dezembro de 2004.

-t.----g-1-----.- n-<
Cons. FRANCISCO DE SOUZA ANDRADE NETTO - Presidente

::.,"ff 
,+nJ8 .HoBlç - Re a,or
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